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 فش لا مرا يف رثعإ تا ارل سم
 ئرَملامأ عما تار ال اضيف زا او
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 مق

 يقع ير ںج
 یی وزا ند جج

 11ت کاطہب ولع ها يصحح

 مہ تے ۔ مچل

 نإف ءدعب امأ «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهدحو هلل دمحلا

 برضت نأل هللا اهقفو دقو  رطق ةلودب ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو

 ام نأ ىلع ىلاعتو هناحبس هللا دمحتُل  ةمألل ةعفانلا بتكلا رشن يف مهسب

 ۔ ملعلا لهأ نم لوبقلاو اضرلا لان دق هتردصأ

 ةمدخ يف رطق ةلود دوهج هيلع ىفخي ال يملعلا رشنلا ةكرحل عباتملاو

 ةرصاعملاو ةميدقلا بتكلا سئافنب ةيمالسإلا ةبتكملا دفرو ةيعرشلا مولعلا
 لآ مساق نب هللا دبع خيشلا هجو امدنع .دوقع ةعست ىلع ديزي ام ذنم كلذو

 ةنس «(عورفلا حيحصت)و (عورفلا) يباتك ةعابطب كاذنآ رطق مكاح يناث

 ىلاعت هللا همحر يناث لآ دمحم نب مساج خيشلا سسؤملا ناكو ءھفھ٥

 . لبق نم ةنسلا كلت نس دق

 كلت ىلع ريسو جهنلا كلذل دادتما الإ ةرازولا اهلذبت يتلا دوهجلا امو

 .رطق ةلود اهب تفرع يتلا ةجحملا

 جارخإ ةرازولل العو لج هللا رّسي ةكرابملا ةقالطنالا هذه ذنمو

 نونف يف ةزيمتملا ةرصاعملا تاساردلاو ملعلا بتك تاهمأ نم ةعومجم

 :ةرم لوأل عبطت اهضعب ءةفلتخم

 :نآرقلا مولعو ريسفتلا يفف ٭

 ليصفتلا باتك دئاوفل ليصحتلا) :اهنم بتك ةدع ةرازولا تردصأ

 (نآرقلا ريسفت يف نمحرلا حتف)و يودهملا مامإلل (ليزنتلا مولعل عماجلا



 هتعبط يف ةيطع نبال (زیزعلا باتكلا ریسفت يف زيجولا ررحملا)و «يميلعلل
 . ةثلاثلا

 موسرم) اهنم ابتك :ةرازولا تردصأ فحصملا مسر ملع يفو

 ركب يبأل (ةليقعلا تايبأ حرش يف ةليقصلا ةردلا)و «يليقعلل (فحصملا

 . بيبللا

 يف ةرهازلا رودبلا) :اهنم ابتک ةرازولا تردصأ تاءارقلا ملع يفو

 (ةعبسلا فرحألا يناعم)و ءراشنلا صفح يبأل (ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا

 .يزارلا لضفلا يبأل

 :اهحورشو ةيوبنلا ةنسلا يقو ٭

 «نابح نبال (عاونألاو ميساقتلا) :اهنم «بتك ةدع ةرازولا تردصأ

 نبال (حیحصلا عماجلا حرش حيضوتلا)و «لوقرق نبال (راونألا علاطم)و

 مامإلا أطوم ىلع ناحرشو «يدنسلل (دمحأ مامإلا دنسم ةيشاح)و «نقلملا

 رهاط يبأل (تايصلخملا)و ء(ينوبلا)و ء(يعزانقلا) نم لكل  ؛كلام

 حرش راكفألا بخن)و «يعفارلل (يعفاشلا مامإلا دنسم حرش)و «صلخملا

 ضاير حرشو ؛یينیماَمالل (عماجلا حيباصم)و «ينيعلل (راثآلا يناعم

 نبال (ضايرلا باتك حرش يف ضايحلا ةعرتملا دئاوفلا) ىمسملا نيحلاصلا

 .اشاب لامك

 :هب لصتي امو هقفلا فو ٭

 :باتک :اهنم «ةعبرألا بهاذملا يف بتک ةدع ةرازولا تردصأ

 لوصأ ىلع اًققحم ًالماك (ھ۱۸۹ت) ينابيشلا نسحلا نب دمحمل (لصألا)
 ةيارد يف بلطملا ةياهن)و ء(يتولخلا ةيشاح)و «يمخلل (ةرصبتلا)و «ةدع

 بيدلا ميظعلادبع روتكدلا ذاتسألل نقتملا هقيقحتب ينيوجلا مامإلل (بهذملا

 :ةرازولا تردصأ امك «يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةنجل وضع ىلاعت هللا همحر



 ¥0 . ةمدقم

 ةعجارمب رذنملا نبا مامولل (فاللتخالاو عامجإلاو ننسلا نم طسوألا)

 «يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةنجل وضع هيقفلا هللا دبع روتكدلا خيشلل ةقيقد

eةيوبنلا ةريسلا قو : 

 نبال (راتخملا دلومو ريسلا يف راثآلا عماج) : باتک ةرازولا تردصأ

 .هريغو ءيقشمدلا نيدلا رصان

 :ديحوتلاو ةديقعلا قو ٠

 كشلا نم صلاخلا داقتعالا) : وه اًميطل اًسيفن ًاباتك ةرازولا تردصأ

 تداعأ امك «ىلاعت هللا امهمحر يوونلا مامإلا ذيملت راطعلا نبال (داقتنالاو

 «ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلل (ةيمهجلاو ةقدانزلا ىلع درلا) باتك رشن

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع بتك نم كلذ ريغو

eةزيمتملا ةرصاعملا تاساردلا لاجم قو : 

 لزاون)و «(نمزلل ةيداصتقالا ةميقلا) :اهنم ًابتك ةرازولا تردصأ

 ريغ عم لماعتلا)و ,(ةيداصتقالا يغاد هرقلا ةعومجم)و .(باحنإلا

 ةيهقفلا ماكحألا)و «(ةراجإلا كوكص)و «(يوبنلا دهعلا يف نيملسملا

 ىلإ ةيمالسإلا مولعلا ةجاح)و ء(يفرصملا قروتلا)و ء(نیخدتلاب ةقلعتملا
 «(ةيقيبطت ةيرظن ةسارد هخسنو حيحصلا عماجلا تاياور)و .(ةيبرعلا ةغللا

 بتك تاهمأ نم نقتم ديدج قيقحت يف هرادصإب ةرازولا تفرشت اممو

 مامإلا حيحص)و (يراخبلا مامإلا حیحص) و ء(دمحأ مامإلا دنسم) : مالسإلا

 نبال ىقتنملا)و «يئاسنلل (یربکلا ننسلا)و ‹(ةميزخ نبا حيحص)و ء(ملسم



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 بيرغ يف ةياهنلا)و ء(لوسرلا ثیداحأ يف لوصألا عماج)و (دوراجلا

 ء«يبطرقلل (نآرقلا ماكحأل عماجلا) باتک اذكو ءريثألا نبال (ثيدحلا

 بادآلا)و ءريثك نبال (ةياهنلاو ةيادبلا)و «يقهيبلل (ناميإلا بعشل عماجلا)و

 لئاسم يف عانقإلا)و «(ميقلا نبا راثآ نم ىقتنملا)و «حلفم نبال (ةيعرشلا

 زعلا يبأ نبال (ةيواحطلا ةديقعلا حرش)و ءيسافلا ناطقلا نبال (عامجإلا

 اذام)و ءمالسلا دبع نبا زعلل (مانألا حالصإ يف ماكحألا دعاوق)و ءيفنحلا

 . اهريغو ءيودنلا نسحلا يبأل (نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ

 لآ ديز نب هللا دبع /ةمالعلا خيشلا ةعومجم ةرازولا تردصأ امك

 «ىلاعت هللا امھمحر يماطوب لآ رجح نب دمحأ /ةمالعلا خيشلاو «دومحم

 .رطق ةلود ءاملع نم امهو

 نآرقلا يف ءادتبالاو فقولل ةيقيبطت ةيرظن ةسارد مدقن نأ انرسيو

 /روتكدلا ذاتسألل «بارعإلاو تاءارقلاو فحصملا مسرب هتلصو «ميركلا

 حّضوو «هحيحص زّيمو «هقرفتم اهيف عمج ءدميحملا مساج نيساي

 اهئارث ىلع ةينارقلا ةبتکملل ةديدج ةفاضإ يهف ءهيناعم برقو «هلكشم

 .ةداجلا ةددجتملا ةيملعلا ثاحبألاب

 ءاملعلاو نيثحابلا نم ةقئاللا ةيانعلاب ةساردلا هذه ىظحت نأ نيلمآ

 ةرادإ يف قيقدتلاو ةعجارملاب تيظح دقو «فيرشلا ملعلا اذهب نيلغتشملاو

 .ةيمالسإلا نوؤشلا

 .هلضف نم ديزملا هلأسنو هقيفوت ىلع هلل دمحلاو

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انين ىلع مّلسو هللا ىَّلصو

 ةيمالسإلا نوؤشلا ةرادإ



 نع ًۃرصاق ةيده  امهارث هللا بّيط  نيميركلا ئدلاو ىلإ

 نأ هللا لأسأ .ءادهإلا هنود ٌرُصْفَي ءميظع لضف ىلع امهلف ءامهقح

 تانج يف ىلعألا سودرفلا امهنكسي نأو «نيحلاصلاب امهقحلي
 . ميعنلا

 ايي ىفطصملا لاق نیذلا «نآرقلا لهأ ءهتصاخو هللا لهأ ىلإو

 ایعاد .يدهج ةرمث يدهأ «هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ» :مهيف

 لام عفني ال موي هب ينعفني نأو «نسح لوبقب هلبقتي نأ ميركلا ىلوملا
 .نونب الو

 نمو «ميعنلا ةنج ةثرو نم  زيزعلا كباتك ةكربب  ينلعجا مهللا

 .ميحرلا روفغلا تنأ كنإ «كتمحرو كترفغمب يلع

 التثالا دتشاو مادقألا تّلز هب فقومل هيف رجألا تبستحا ينإو

AEN 
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 5 5 ہے | اک

 هللا دمحأف .هلهأل لضفلاب فرتعأ نأ ماتخلا يفو ءدبلا يف يل دب ال

 اذه لامكإ ىلع ينناعأو يلع نم نأ هركشأو ءاّرخآو اًلوأ ليلجلا ميركلا

 .يب فصعت تداك يتلا ةبعصلا فورظلا مغر هتاتش عمج يل رسيو ءثحبلا

 ةرانم هلعجي نأو «نيدلا موي هب ينعفني نأ هلأسأو «نيركاشلا دمح هدمحأف

 .هيلع رداقلاو كلذ لو هنإ «نيسرادلل

 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ءاملعلاو ملعلا ةرانمل ركشلاب مدقتأ امك

 وحنلا اهيف تسرد «نينس ينامث اهنانحب ينتمض يتلا ضايرلاب ةيمالسإلا

 . اهيف لمعلا رامث نم ةرمث ينآرقلا ثحبلا اذه ناكف «تاءارقلاو فرصلاو

 اهب نيلماعللو «يملعلا ثحبلا ةدامعل ليمجلاو لضفلاب فرتعأو

 زيزعلا دبع نب دهف روتكدلا ذاتسألا لضافلا خألا مهتمدقم يفو ءاًعيمج

 ثحبلا اذه تلّومو نوعلاب ةدامعلا هذه ينتدمأ دقف «- هللا هظفح  ركسعلا

 رجألا هللا نم مهلو ءاعدلاو ركشلا ينم مهلف «هدوع لمتكاو حضن نأ ىلإ

 .باوثلاو

 ةعماج يف فرصلاو وحنلا مسقلو «ةيبرعلا ةغللا ةيلكل لوصوم ركشلاو
 ملعلا اذه رداصم نم ردصمب ولو يندمأو ينناعأ نم لكلو .ةديتعلا مامإلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ثحابلا



 واجر

  ooجے لو یگ رہ و ل ۴
 وه امك ئطحخأ .هلثم رشب يننأ اذه يلمع ىلع علطي نم لك ملعيل

 وهف ٌّقحلا ٌتبصأ ناف ءرشبلا لاح اذهو ؛بیصی وه امك ٌبيصأو ٌةءرطخي

 :ناطیشلاو يسفن نمف للخلا يف ّتعقو ينتدجو نإو «هريسيتو هللا قيفوتب
 : لئاقلا هللا محريو

 ٍرْعو لبج ىلع ٍراغ يف تنك ولو نعاط ٍةلاقم نم جانب ٌتسلو

 رسن يَتَيِفاخ َنْيَب مهنع باغ ولو اًملاس سانلا نم وجني يذلا اذ ْنَمو

 هب ينرصَبيلف ابيع دجو نمف .هدحو هلل لامكلاف ؛لامکلا يعدأ الو

 ولخي ال رشبلا لمعو ؛يرشب دهج اذهف «يبويع ّىلإ ىدهأ أرما هللا محرو
 كلذ نم ٌدحأ ملس ولو .دقتلا نم ولخي ال ةماع ةفصب ناسنإلاو .بويعلا نم

 مامإلا هلاق ام لوقأ اذل .تدهتجا ينأ كلذ يف يبسحو يي رشبلا ديس ٌملسل

 : لت یبطاشلا

 اَلَهْلَم ناك ْنِإو ىنْسُحلاو ِءاضغالاب هَجیسَت خماسو اًريخ هب ٌنظو

 : هك لاقو

  ^ 5 horسار مم ھو مو 5 2 »1 لا 5
 الَّوقِم َداَج ْنَم هځِلضيلو ملجلا َنِم ٍةَلَضَفِب ةكرّداف قرح ناك نإو

 ارظنلا هئانفأ ىف ُدّدري ىحضأ دقو ٌتبتك اميف اًرظان ادغ نم اي

 ارتس نم سانلا ريخف ىلع رتساف أطخ نم تنياع نإ هللا كتلأس



 نأ ميظعلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ هللا لضفب باتكلا لمتكا دق

 وه هدحو هللاو ءميركلا هباتك ةمدخل هيف كرابي نأو :نسح لوبقب هلبقتي

 ثحابلا

 كميه 2



 ر

 وا
 ئیں ےیل ںج
 ی وز ید يه

CONNہ۸۷ ۱۸۶ ۔٦۱ تب اہ 3۱۴  

Eهپ 0 دہ |  

 مک اف

 نعاو رسی ٌبر

 :ةمدقملا

 هب ّنّيَز ١[2 :ناقرفلا] ا ےیل وكل ودع ىلع نال لر ىلا آر ت

 نم زع لاقف «نيملاعلا رايخألا نيب بب همولع مسقو «نيقتملا راربألا بولق

 هلزنأ «[45 :توبكنعلا] رال وأ تلا رودص يف تب تاء ره لب : لئاق

 ىّدهو ءرودصلا ىف امل ًءافشو ًةظعوم ء عصانلا ناهربلاو «ةغمادلا ةجحلاب

 .نينمؤملل ةمحرو

 هيلع لزنأ ہدمحم انديس ىلع نالمكألا نامتألا مالسلاو ةالصلاو

 هيلع - هداؤف هب تشيل تلیزنت همجنو ءاليضفت هلضف ٠ ہباطخ هعمسأو ءەباتک

 دیر کلو كدارف هب تبل فلک : كك لاقف ءاًئيبثت  مالسلاو ةالصلا

 ةادهلا هباحصأو «ءامركلا هتيب لهأ ىلعو هيلع ىبر تاولصف «[۳۲ :ناقرفلا]

 اًميلست ملسو «نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نم ىلعو «ءامحرلا نييدهملا

 ۱ . اًريثك

 :دعب امأ

 ؛نیدوجملا ءارقلا نم «ثوريثك ُءاملع فقولا ماكحأ يف بتك دقف

 هب رخفن نأ انل قحي اًناريم ىملعلا ثارتلا نم انل اوكرتو «نييوغللا ةاحنلاو

 .اولمع امب هللا مهعفنو ءءازجلا ريخ انع هللا مهازجف «ممألا نيب

 رّيغتلا رصح وه ؛فقولا نم ءارقلاو ةاحنلا نم لك ةياغ نأ مولعمو



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ١غ

 اوملکت ةاحنلا نأ الإ .فقولا لجأ نم تاملکلا رخاوأ ىلع أرطي يذلا

 ىلع ءارقلا رصتقا امنیب «يبرعلا ناسللا يف ةزئاجلا هجوألا لك ىلع

 مورو ناكسإ نم «ةرتاوتملا تاءارقلاب نآرقلا ظفل يف ةعقاولا عاونألا

 .خلإ . . .تكس ءاهو قاحلإو تابثإو فذحو لقنو لادبإو مامشإو

 ماكحأ اولوانت دقف «فيلأتلاب ينآرقلا فقولا اودرفأ نيذلا ءاملعلا امأ

 مدع وأ «فقولل اهُثيحالصو «ةينآرقلا ِتاملکلا ٌُعّبَتَت ثيح نم فقولا

 يف فقولا نكامأ ديق نم مهنمف .ىنعملا ةدوج ىلع ءانب ءەل اهتيحالص

 يراصنألاو ينامعلاو ينادلاو يرابنألا نباك «نايبلاو حرشلا ةطساوب نآرقلا

 نورصاعملا ءارقلا لعف امك ءزومرلا ةطساوب اهديق نم مهنمو «ينومشألاو
 .(خلإ . . .ال ۔ ج۔ یلص  ىلق) فحاصملا ىلع ةتبثملا تامالعلا عضو يف

 يرابنألا نباو ساحنلا رفعج وبأ فيلأتلاب ينآرقلا فقولا درفأ نم رهشأو
 .ينومشألاو يراصنألاو يوازكنلاو يدنواجسلاو ينامعلاو ينادلاو

 تامالع ةطساوب فحاصملا يف فقولا نكامأ اوديق نيذلا امأو

 يف ةعوبطملا فحاصملا قيقحت ىلع تفرشأ يتلا ناجللا مهنمف ءزومرو

 ئراقملا خيش اهسأرت يتلا ةنجللاك ءمصاع نع صفح ةياورب ةعابطلا رصع

 ةنس لوألا داؤف فحصم قيقحتل ينيسحلا فلخ نب دمحم ةيرصملا

 ةمركملا ةكم فحصم قيقحت ىلع تفرشأ يتلا ةنجللاكو ء«(ه1700)

 ةنجللا اهتنيع يتلا ةنجللاكو ء(ه۷١١٠) يضاقلا حاتفلا دبع خيشلا ةسائرب

 يتلا ةنجللاكو ء(ھ۱۳۸۸) ةنس ناتسناغفأب ىطسولا ایسآ يملسمل ةينيدلا

 ناجللا هذه نايب يتأيسو .(ھ۱۳۹۱) ةنس دادغبب فاقوألا ناويد اهنيع

 . هللا نذإب ءلوألا لصفلا يف لمع نم هب تماق امو

 ريغ ىلع  ىنعملا مامت دنع  فوقولا ديوجتلا ءاملع زاجأ نأ دعبف

 «يفاكلاو «ماتلا :اهنم باقلأب هبتارم ىلع اوحلطصا «تايآلا سوؤر



 ۰0 6١م نعأو رسی ٿر

 صخرملاو .هجول زوجملاو ءزئاجلاو «مزاللاو ‹قلطملاو «نسحلاو

 زئاجلا ليبق نم باقلآلا هذه لکو .كلذ ريغ ىلإ . . .حيبقلاو «ةرورضلل

 . ""اهنايب يتأيسو «حيبقلا الإ مهدنع

 ىسيردتو ىتسارد لالخ «ةديدم نينس ماد دهج ةرمث ثحبلا اذه نإ

 لقي ال ءادتبالاو فقولا ملع نأ دقتعأ انأو «تاءارقلاو ديوجتلا يّملعل

 طبضي ال نآرقلا ئراق نأل «يناثلا هرطش وه لب ءدیوجتلا ملع نع ةيمهأ

 . فقی نيأو «ةوالتلا أدبي نيأ نم ملعتي ىتح ةوالتلا

 رداصم نم ءءادتبالاو فقولا ملعب قلعتي ام لك ةءارقب اًموغش تنك

 هيف ينفيو «هتقو ناسنإلا هب يضقي ام لضفأ نأل ءةثیدح ثاحبأ وأ «ةميدق

 يردص يف جلتخي يذلا روعشلا اذه عمو .ىلاعت هللا باتك ةمدخ هرمع

 يننأ وأ ءريصقتلا وأ أطخلا نم اًقئاخ ءاّبيهتم اذه يثحب تأدب يننإف

 لانأ نأو ءدادسلاو نوعلا هللا لأسأف .قيقحتلاو قيقدتلا نم هقح هيطعأ ال

 .ميركلا باتكلا اذه ةمدخ فرش

 باتك يف رظنلا نوميدي  اولاز امو  نيملسملا نم نوثحابلا يقب دقلو

 لاق «هيمارمو هزونك ضعب نوفشتكيو «هيناعمو هرارسأ نع نوبقني هللا
 ء[٢۲ :َنص) چالا أولو رکبو ديت اکل كرم َكَلِإ ُهَْلَرَأ بکا : ىلاعت

 ددعو هتاياور قيقحتو «هتاملك حيحصتو «هظافلأ طبضب لغتشا مهضعبف

 مهضعبو .ةيبرعلا ههوجو جيرختو «هّينبمو هبرعم يف لغتشا مهضعبو .هتايآ

 هّلْضف نّيبو ءاهبورضو ةحاصفلاو ءاهرارسأو ةغالبلا نم هيف امب لغتشا

 «تانّسحم نم هاوح ام ٌرربأو :ہّراجمو هّتقيقحو .هّراجيإو هّبانطإو «هّلضوو
 هبيكارت ريسفتو «هظافلأ لحب تينع ةعامجو .عئادب نم هيلع لمتشا امو



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 نم هيف ام ركذ ىلإ مهتيانع اوھجو نورخآو .هيمارمو هيناعم نايبو ءهِلَّمجو

 نم كلذ ىلع بترتي امو «هرارسأو هللع اودّدحو «هعاونأ اونیبو ءفوقو

 اوغلب مهنأ لايجألا نم ليج نظ املك هنأ الإ .'''ہحبق وأ ءادتبالا نسح

 . نيسرادلا ةقاط توفيل اًديعب قفألا دتما «ةياغلا

 يف نودهتجملا دهتجا دقف «ةيفيقوت تسيل فقولا تامالع نإ ثيحو

 جاتحت ةريثك نطاوم تيقبو ؛فقو تامالع اهل اوددح يتلا نطاوملا نم ريثك

 باتكلا اذه زاجعإ ىلع ةحضاو ةلالد لدي اذهو داھتحجاو ةسارد ىلإ

 . فقولا فلتخيف يناعملا ددعتت بارعإلا هوجو ددعتت ثيحف ءمیرکلا

 ثاحبألا ةرثك ىلعو .لاجملا اذه يف تفّلُأ يتلا بتكلا ةرثك ىلعف

 ءادتبالاو فقولا نع اًمئاق ملعلا ةبلط نم ريثك لؤاست لازي الف «ترشن يتلا

 «مهماكحأ ددعتو ءادتبالاو فقولا ءاملع ءارآ فالتخال كلذو «نآرقلا يف

 هنع عرفتي امو ءناعم نم هيرتعي ام ببسب «هعنمو هزاوجو فقولا موزل نيب

 . . .ىلص «ىلق) نآرقلا يف فقولا زومر نع مئاق لؤاستلاو .بارعإ نم
 ىلإ جاتحت زومرلا هذه نأ مأ ؟هلجأل تعضو يذلا فقولا لثمت له «(خلإ

 ءادبأ اًمئاق لؤاستلا كلذ ىقبيسو ؟تاءارقلاو وحنلا ءاملع نم رظن ةداعإ

 ىلع ٌیصع ةياهنلا ىلإ لوصولا نأ قثاو انأو .اًدبأ اًمئاق زاجعإلا مادام

 يف مهسأ نأ تببحأ يننكل ءزجعملا هللا باتك هنأل «نيسرادلاو نيثحابلا

 .لوبقلاو ريسيتلاو نوعلا هللا نم ايجار ةعضاوتملا يتاناكمإ نمض اذه

 دجت ال اًميدق فحاصملا نم عبط امف «يمالسإلا ملاعلا يف فحاصملا

 ينب يتلا يبرعلا برغملا يف فحاصملا تاعبطو «فقو ةمالع هيلع



 ۱۷ نعأو رسی بر

 عاونأ لکل تمدختسا دق :تکسا ینعمب (هص) ةمالع ىلع اهمظعم

 فحاصملا يف فقولا تامالع نع اهيف فقولا نطاوم فلتختو .فقولا

 ؛فحاصملا يف (هص) ةمالع اودمتعي مل يتلاو «قرشملا يف تعبط يتلا

 عضاوم ىلإ ىّدعتي دق فالتخالا نإ لب .ىرخأ تامالع اوتبثأو اودهتجا لب

 . فحاصملا يف ىرخأ ىلإ ةعبط نم ريغتيو «اًنايحأ زومرلا هذه

 ىلع تتبثأ يتلا فقولا زومر دنع فقيس ثحبلا اذه نأ ينعأ الو
 اذه نيطاسأ هيف فلتخا امم فقولا نم عضاوم لوانتيس هنإ لب .فحاصملا

 لوانتي امبرو «همدعو هزاوج ثيح نم فقولا نطاوم اًضيأ لوانتيو «نفلا

 ۔ ئراقلا عيطتسي الو «فقو تامالع اهيلع تسيل يتلا نطاوملا ضعب

 .هتءارق ءانثأ اهلامكإ نم نكمتي نأ - هّسَفَن دتما امهم

 ءازجأ ىلإ ميركلا نآرقلا تاميسقت عبتت ىلإ ثحبلا اذه ىعسيو
 ميسقتلا اذه اهيلع ماق يتلا سسألاو .تاعوكرو نامثأو عابرأو بازحأو

 .ءادتبالاو فقولاب تاميسقتلا هذه ةقالعو «هيلع يهتني امو

 تاءارقلا ءاملع نم ءامدقلا بتك ةعجارم ىلإ ثحبلا اذه ىعسيو

 فوقولا عم «ءادتبالاو فقولا يف مهدوهج ةفرعمو «نيرسفملاو نييوحنلاو

 .ناصقن وأ ةدايز وأ حيجرت نم هحارتقا نكمي اميفو مهتاحلطصم ىلع

 فقولل تعضو يتلا فقولا تامالع  اًضيأ ۔ ثحبلا اذه لوانتيس

 .لوقلا اهيف لّصفيل «قناعتلا فقوو «نسحلاو «يفاكلاو ءماتلاو مزاللا

 فقوو «مزاللا فقولا نم ءاهيلع قفتملا ريغو ءاهيلع قفتملا فقولا

 . ميركلا نآرقلا نم ةلثمأ لالخ نم كلذو « قناعتلا

 ىلع  ةرونملا ةنیدملا فحصم ثحبلا اذهل ةساردلا ةحاس نوکتسو



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 نع صفح) ةياور ىلع عبط يذلاو  ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ اهنكاس

 عسوأ نم ةياورلا هذه ىلع فيرشلا فحصملا ةعابط نآل «(مصاع

 متتسو «ثيدحلا رصعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف اًعويش اهرثكأو تاعبطلا

 نم «ةديدجلا ةعبطلا يف رييغتلا اهيلع أرط يتلا فقولا تامالع ةسارد

 .ةديدجلاو ةميدقلا نيتعبطلا نيب ةنراقملا لالخ

 «بارعإلا فالتخاب فقولا ةمالع فالتخا نع فشكلا ىلإ ىعسيو

 ةيفيكو «فحصملا مسرب فقولا ةقالعو «تاءارقلا هوجو فالتخاو

 . ةيئآرقلا تادرفملا نم موسرملا ىلع فوقولا
 «لصف لک يف ةلثام ميركلا نآرقلا نم ةیقیبطتلا ةساردلا نوكت فوسو

 . عوضوملا مجح وأ ماقملا هيضتقي ام نمض قيبطتلا يف ديزأ فوسو

 هبتك ام ىلع لوصحلا ةلواحم :اهنم ثحبلا اذه هجاوتس تابقع كانهو

 رظنلا تاهجو فالتخا ةفرعمل «ءادتبالاو فقولا يف نوثدحملاو ءامدقلا

 .ةمتاخو ءلوصف ةرشعو «ديهمتو «ةمدقم ىلإ يثحب تمسق دقو
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 ديهمتلا

 :نآرقلا لئاضف نم -

 هلثمک سيل نم مالك «نيملاعلا بر مالك هنأ نآرقلا لئاضف لوأ نم نإ
 ةءارقلاو ءزعو لج هتاذ رون نم وهف «دن الو هيبش هل سيل نم ةفصو «ءيش

 قلعتي الو ءاهب نورمؤي يتلا مهباسكأ يهو ءمھتامغنو ءارقلا تاوصأ يه

 .دابعلا باسكأ نم وه امہ الإ باقعلاو باوثلا
 ؛هلعج ام هلمح ىلع ةوقلا نم هدابع بولق يف لعج هناحبس هنأ الولو

 هقوقح ءادأو «هتدابعو هتعاط نم هيف ام اوركذتيلو «هب اوربتعيلو هوربديل

 لاق : !هقيطت ىنأو .هل تعضعضتل وأ «هلقثب تكدنالو تفعضل «هضئارفو

 کلاتر هلآ ِةَيْفَح نم اكر صم ايك هار لج َلَع نارق اده الآ ول :ىلاعت

 نم بولقلا ةوق نيأف ٢٢[. :رشحلا] تكس ْمُهَّلَعَل ںیاّنلل امرت لَا

 الضف الضف «مهقزری نأ ءاش ام هلمح ىلع هدابع قزر ىلاعت هللاف !؟لابجلا ةوق

 . اًمرکتو ة ةمحرو هنم

 للك يبنلا نع هذ دوعسم نبا ثيدح نم نآرقلا لئاضف باتك يف ءاج

 اذه نإ .متعطتسا ام هتبدأم نم اوملعتف «هللا ةبدأم نآرقلا اذه نإ» :لاق هنأ

 نمل ةمصع «عفانلا ءافشلاو ؛نیبملا رونلا وهو - كك هللا لبح نآرقلا

 يضقنت الو «بتعتسيف غيزي الو «مّوقيف ٌجوعي ال «هعبتا نَم ٌةاجنو ءهب كسمت
 لکب هتوالت ىلع مكرجأي هللا نإف هولتاف ءدرلا ةرثك نع قلخي الو «هبئاجع

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا ١/9.



 مالو :فرح فلأ نكلو «فرح ملأ لوقأ ال ین امأ «تانسح رشع فرح

 .۶''؛فرح میمو «فرح

 امف :ليق ء(ملظملا ليللا عطقك نتف نوكتس» :ِةَي هللا لوسر لاقو

 نم أبن هيف «ىلاعتو كرابت هللا باتك» :لاق ؟هللا لوسر اي اهنم جرخملا

 ْنَم ءلزهلاب سیلو لصفلا وه «مکتیب ام مکحو «مکدعب ام ربخو «مکلبق

 لبح وه ہللا هلضأ هريغ يف یدُھلا ىغتبا نمو هللا همصق رابج نم هكرت
 وهو «ميقتسملا طارصلا وهو میکحلا ٌركذلاو «نيبملا هرونو «نيتملا هللا

 یارالا هعم بعشتت الو ةنسلألا هب سبتلت الو ءاوھألا هب غيزت ال يذلا

 ىدرلا ةرثك ىلع قلخي الو ءایقتألا هلمي الو ءاملعلا هنم عبشي الو

 انعمس انإ اولاق نأ هتعمس نأ نجلا هتنت مل يذلا وهو «هبئاجع يضقنت الو

 ءرجأ هب لمع نمو «قدص هب لاق نمو «قبس هّملع ملع ْنَم ءاّبجع اًنآرق

 . ””«ميقتسم طارص ىلإ َيِدُه هيلإ اعد نمو ءلّدَع هب مّكح ْنَمو

 ملعت نم مكريخ» : لپ هللا لوسر لاق :لاق هو نافع نب نامثع نعو

 .'"”(هملعو نآرقلا

 اوؤرقا» :لوقي يك هللا لوسر تحمس :لاق هلو ةمامأ وبأ یورو

 .*”«هباحصأل اًعيفش ةمايقلا موي يتأي هنإف نآرقلا

 وهو نآرقلا أرقي يذلا» : هك هللا لوسر لاق :تلاق ابو ةشئاع نعو

 عماجلاو ء٥٥ /ديبع يبأل نآرقلا لئاضفو ء(١٤1۸) ةفيعضلا ةلسلسلا رظنا «فيعض )١(

 .۱۲/۱ نآرقلا ماكحأل

 ينابلألا ثیدحلا فعض دقو ء١٠٠٠ ١/ ةيلحلا يف ميعن وبأو ء٦۲۹۲/يذمرتلا هجرخأ (۲)

 .(۲۰۸۱) عماجلا فیعض يف

 )٣( /يذمرتلاو ء١٤٥۱ /دواد وبأ هجرخأو ء۱۷ ء٦٦ /۹یيراخبلا هاور ۲۹۰۹ .

 .۸۰ ٤ /ملسم هاور 2



 . الإ دیھمتلا

 هيلع وهو هيف عتعتتي ۃعتتیو نآرقلا أرقي يذلاو ‹«ةرربلا ماركلا ةرفسلا عم هب رهام

 ()(نارجأ هل قاش

 دولج نم نک نكت هَ تک یی 1ت رب لا : ىلاعت هللا لزنأف ٠ انثدح

 نم ءوي ید دكت كلل لإ لوو فال ل زر تك نا
 :اولاقف « ىرخأ ةّلم اولم مث «[۲۳ :رمزلا] هداه نیلا فل ( لم مواد

 رک صر تو

 اب ںوصقلا َنَسْحَأ كع ق خالف : یلاعت هللا لزنأف ء ہللا لوسر اي انیلع ّصق

 .[* :فسوي] تفل َنیل لَن نم تنكح نو نارمل اده کک ارا

 7 رع سس ےک مے

 نا اثير ےہ : ةيآلا هذه أرق هنأ هبط 5 باطخلا نب رمع نع يورو

 کلا اس ميمو دصتقم مهمو ويت اع مهن داع نب اتکا ا
 ھے سک رح

 ؛قباس ہکقباس :لاقف ٢ :رطاف] 4 دبا لَا ره كلبك ہا نب

 , ان مکدصتقمو

 لاقي» : لاق يي يبنلا نع طو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 كتلزنم نإف «ايندلا ىف درت تنك امك لترو قتراو أرقا :نآرقلا بحاصل

 .'''؛اھڑؤرقت ةيآ رخآ دنع ے ےہ

 ا

 :ءادتبالاو فقولا ملع ةيمهأ - ۲

 باتك ةوالت ةيفيك هب فرعت ءردقلا ليلج ملع ءادتبالاو فقولا ملع

 .أطخلا يف عوقولا نم نَمْؤُي هبو «ةميركلا تايآلا يناعم نيبتي هبو «هللا
 يغبنيو .تافصلاو جراخملاو ديوجتلا ةفرعم دعب ةمهملا لئاسملا نم وهو

 فرصيو «هيلع لبقي نأ هسيردتو ميركلا نآرقلا ةوالتب ٌنيِنْعَم ملع بلاط لكل

 ۔۲۷۷۹ /هجام نباو ء۲۹۰۶ 5 /يذمرتلاو .هل ظفللاو ۷۹۸ /ملسمو ہ٢۳ /۸يراخبلا )١

 . ٤۸ص روشنلاو ثعبلا يف يقهيبلا هفعض دقو ٠١١( /۲) هننس يف روصنم نب ديعس هاور )۲(

 .۱۹۲/۲ دمحأ هجرخأو ء۲۹۱۰ /حيحص نسح لاقو يذمرتلاو ء١٦٦۱ /دواد وبأ هاور 2



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠ ٠ ٣٢

 ءأرقي ام وه مهفي ال ذئدنعو ینعملا مامت لبق ئراقلا فقی امبرف .ءادتبالاو

 ىنعملا ريغ رخآ ىنعم فقولا اذه نم مهفي امبر لب ؛عماسلا همهفي الو

 .ةوالتلا هب فصوت الو «ةءارقلا هب حصت ال داسف اذهو .دارملا

 «ىنعملا ةماقتساو «حيحصلا ريسفتلا هوجو عم فوقولا قفتي نأ دب الو

 بسانم ريغ هجو ىلع ئراقلا جرخي الف ءاهمولع هيضتقت امو «ةغللا ةحصو
 .ةيبرعلا ةغللا ءادأ لبس فلاخي الو «ىنعملاو ريسفتلا نم

 ةدراولا راثآلا نم كلذ يف ءاج امل ءادتبالاو فقولا ةفرعم تبجو دقو

 مامإلا نأ تبث دقف  نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ۔ نیعباتلاو ةباحصلا نع

 : لاق «[4 :لمزملا] التر ناقل ٍليَرَو» : ىلاعت هلوق نع لكس امل بط اًًيلع

 . ""فوقولا ةفرعمو فورحلا ديوجت هانعم :ليترتلا

 ىلإ ہدانسإب «فانتئالاو عطقلا» هباتك يف ساحنلا رفعج وبأ مامإلا ركذو

 اندحأ َّنِإو انرهد نم ةهرب انشع دقل) :رمع نبا يأ «لاق اهو رمع نبا

 اهلالح ملعتنف هيب دمحم ىلع ةروسلا لزنتو «نآرقلا لبق ناميإلا ىتؤُيَل
 .نآرقلا مويلا متنأ نوملعتت امك ءاهنم هدنع فقوي نأ يغبني امو ءاهمارحو

 نيب ام أرقيف «ناميإلا لبق نآرقلا مهّدحأ ىتْؤُي ءالاجر مويلا تيأر دقلو
 فقوي نأ يغبني ام الو «هرجاز الو هرمآ ام يردي ام هتمتاخ ىلإ هتحتاف

 . "”(لقدلا رثن ہرثنیو ‹ هلم ہدنع

 اوناك مهنأ ىلع لدي ثيدحلا اذهف :ساحنلا رفعج وبأ مامإلا لاق

 ىلإ يراقلا ةيادهو ٠۲٠١ /تاراشإلا فئاطلو 25١4 /رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا )١(

 . ٦۷/۱ يرابلا مالك ديوجت

 .۲۷ /فانتئالاو عطقلا (؟)



 ديهمتلا | ٣۳

 نم ةهرب انشع دقل) :رمع نبا لوقو .نآرقلا نوملعتي امك مامتلا نوملعتي

 يف يرزجلا نبا لاق . ني ةباحصلا نم عامجإ كلذ نأ ىلع لدي (انرهد

 مالك يفو .هتفرعمو هملعت بوجو ىلع ليلد لو يلع مالك يفف :رشنلا
 . "نو ةباحصلا نم عامجإ هملعت نأ ىلع ناهرب ايو رمع نبا

 رفعج يبأك «حلاصلا فلسلا نم هب ءانتعالاو هملعت رتاوتو لب حصو

 هبحاصو «نيعباتلا نايعأ نم وه يذلا «ةنيدملا لهآ مامإ عاقعقلا نب ديزي

 «يمرضحلا بوقعيو «ءالعلا نب ورمع يبأو «ميعن يبأ نب عفان مامإلا

 ؛فورعم كلذ يف مهمالكو .ةمئألا نم مهريغو «دوجنلا يبأ نب مصاعو

 غالبو «ئراقلا ةئيزو «ةوالتلا ةيلح فقولا نآل «ةروهشم هيلع مهصوصنو

 نيينعملا نيب قرفلا فرعي هبو .ملاعلل رخفو ءعمتسملل مهفو «يلاتلا

 .نيرياغتملا نيمححلاو «نينيابتملا نيضيقنلاو «نيفلتخملا

 نومدقتملا هب لمعلاو هملعتو ءادتبالاو فقولا ملعب ىنتعا دقلو

 مامإلا مهنم «هب ةصاخلا فيناصتلا هل اودرفأف ءانتمئأ نم نورخأتملاو

 رفعج وبأ مامإلاو (ءادتبالاو فقولا حاضيإ) هباتك يف يرابنألا نب ركب وبأ
 يف ينادلا ورمع وبأ ظفاحلاو «(فانتئالاو عطقلا) :هباتك يف ساحنلا

 «(ءادتبالاو فقولا) هباتك يف يرزجلا نبا ظفاحلاو ء(یفتکملا) :هباتك

 بئارغ يف يروباسينلاو ء(فوقولا للع) هباتك يف يدنواجسلا مامإلاو
 ايركز ىيحي وبأ مالسإلا خيشو ء(دشرملا) :هباتك يف ينامعلاو «نآرقلا

 هيف رصتخا يذلا (دشرملا يف ام صيخلتل دصقملا) هباتك يف يراصنألا

 هباتك يف ينومشألا ميركلا دبع نب دمحأ خيشلا ققحملا ةمالعلاو ءدشرملا

 . ””مهريغو ء(یدھلا رانم)

 .؟ 4 /قباسلا ردصملا )١(

 ۔٣٦۳ /؟ يرابلا مالك ديوجت ىلإ يراقلا ةياده :رظنا (؟)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤٢

 :مولعلا نم ءادتبالاو فقولا يف لغتشملا هجاتحي ام -

 موقي الف «ةريثك مولع ىلإ ءادتبالاو فقولا ملعب لغتشملا جاتحی

 ملاع ءوحنلاب ملاع ءنآرقلا ةغلب ملاع الإ ءادتبالاو فقولا يف مامتلاب

 اهضعب صيلختو «ينآرقلا صصقلاو «هقفلاو «ريسفتلاب ملاع «تاءارقلاب

 .''*ةییرعلا مولعب ةقيثو ةلص هل فقولا ملع نأل «ضعب نم

 تادرفم حرش مهفي ةغللا يفف :وحنلاو ةغللا ملع ىلإ هجايتحا امأ

 ملكتي نأ ئرمال لحي ال هنأل «يبرعلا عضولا بسحب ءاھتالولدمو ظافلألا

 نأل ٠ "اهبارعإ هوجوو برعلا تاغلب ملع اذ نكي مل اذإ هللا باتک يف

 . فقولا كلذ دنع ريغتيف «بارعإلا ريغتب ريغتي ىنعملا

 لاثمو .رخآ بارعإ ىلع مات ريغو «بارعإ ىلع اًمات یک ر

 هِي انلعج نإ اًمات نوكي هنإف ناک بتلا َكِلَدظ ىلع فقولا :

 انلعج ولو ءمصاعو عفان هاجتا وهو اربخو ًادتبم [؟ :ةرقبلا] سہو

 بر ال ىلع نوكي فقولاف 4ر الف ب نيقلعتم دو رورجملاو راجلا

 فقولا لوألا ىلعف وه : يأ نيف ىده# ب كلذ دعب فنأتسيو «#هيف
 “فاك فقولا يناثلا ىنعملا ىلعو «فقولا باحصأ لوق ىلع ءمات

 ٍلْهَأ نب ورک َنيِدْلا کی لا : یلاعت هلوق نم ا ىلع فقولاو

 : ةنيبلا] ہک رم افحص أولي ہللا نم لوسر يرل هيلا ملأت قح شفنم ںییرشملاو پتکل

 وه) هريدقت فوذحم ًادتبمل ربخ هنأ ىلع لور عفر اذإ فاك ء[٢ ١

 ءاّيفاك فقولا نكي مل ٭مةیِلاف نم لدبلا ىلع «ٌلوُسَرإ» عفر نإف .(لوسر

 .دهاجم نبا نع لقن اميف ۸۷ /۲ ناقتإلا )١(

 . ٠٠١ /ينسحلا ةبيجع نبا دمحأ سابعلا يبأل ديدملا رحبلا (؟)

 .”545 ١/ نآرقلا مولع يف ناهربلا (۳)



 .. و دیھمتلا

 بهذملاب انذخأ اذإ الإ .''ەنم لدبملاو لدبلا نيب لصفلا زوجي ال هنأل

 .دئاسلا بهذملا وهو ‹تايآلا سوؤر يعاري يذلا

 رہ ام سوك رر

 وما ے ناوم :هلوق نم 4ديا یتا وهو : ىلاعت ا

 خیا رخو هلا میت واع ن مه ان ال اد وَمَا رت هه وی منم آم لوب

 ۱۳۷ :ةرقبلا] توديع مهل أ َُحَو دب هلل ترو یَا و ها ةکص (©) ۂیا

 اومزلا) :ريدقتب ءارغإلا ىلع نأ َدَعَبِص ي بصن اذإ مات فقو ء۸۰

 :یلاعت هلوق نم لدبلا ىلع بصن نإو « "”يئاسكلا لوق وهو (هللا ةغبص

 لوق وهو 170[:  :ةرقبلا] ةكرشلا نم ن امون ره هلم یب قل
 . "يملا غییکلَا وهو ىلع فقولا متي مل ۔ شفخألا

 مّوقيو «قطنملا نسح اهب سمتلي ة ةيبرعلا ملعتي لجرلا نع نسحلا لئس

 اههجوب ىتعيف ةيآلا أرقي لجرلا نإف ءاهملعتتلف ‹نسح :لاقف ؟هتءارق اهب

 .''"كلهيف اههجو ريغ ىلع اهرسفيف اهريسفت فلكتي يأ ءاهيف كلهيف OD) ¢ ۱ ۱ ۰ ا و .

 .برعلا ةغل مهفي ال هنأل اهريسفتب فلكتي هنأ دوصقملاو

 ةملك هيلع ترم نم َّنآلف ءغیصلاو ةينبألا ةفرعم ىلإ هجايتحا امأو
 وأ .دوجولا وأ «دجولا نم اهرداصم لالخ نم تحضتا (دجو) لثم ةمهبم

 نأو (مأ) ْعْمََج مامإلا نأ :ريسافتلا عدب نمو :يرشخمزلا لاق .نادجولا

 نود تاهمألاب ءاعدلا يف ةمكحلا نأو «مهتاهمأب ةمايقلا موي نوعدُي سانلا

 )١( فقولا حاضيإ :رظنا ۹۸۲/۲.

 . ۲٠٦/۲ يطفقلل ةاورلا هابنإ (؟)

 نآرقلا يناعمو ء۹۰ /۱ ىدهلا رانمو ء٤٦ /ءادتبالاو فقولا ةفرعم يف ءادتقالا :رظني (۳)

 امهتلصو ءادتبالاو فقولاو ء١۳٤٠ /؟ نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء٤٣٤٠ /١شفخألل

 . ٦٤ /ىنعملاب

 .ةيرصملا بتكلا راد «5557/5 يطفقلل ةاورلا هابنإ )٤(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 نأو «نيسحلاو نسحلا فرش راهظإو 0ر 2 یسیع قح ةیاعر یابالا

 (امَأ) نإف «فيرصتلاب هلهج هبجوأ طلغ اذهو .'''ینزلا دالوأ حضتفي ال

 .ةمئأ هعمجو ءدرفم مامإلاف .''(مامإ) ىلع عمجي ال

 تاجاح جوحأ نم يهو :ةغالبلا ملع ةفرعم ىلإ هجايتحا امأو

 مالكلا بيكارت صاوخ يناعملا ملعب مهفي هنأل ءءادتبالاو فقولاب لغتشملا

 بسحب بیکارتلا فالتخا فرعي نايبلا ملعبو «ىنعملا ةدافإ ةهج نم
 دب الف «مالكلا نيسحت هوجو فرعي عيدبلا ملعبو ءاهئافخو ةلالدلا حوضو

 مهفب الإ اذه ىتأتي الو ءزاجعإلا هيضتقي ام يعاري نأ نفلا اذهب لغتشملل

 دهن اولا نوقْفتمْلا 1ج ادل : ىلاعت هلوق ىلع فقولاف . ةيبرعلا ةغالبلا

 زوجي الو .4ُمْلوُسَرل نإ معي وه : هلوقب ءادتبالاو ءفاک أ ُلوُم كن

 لوقم نم چی دل كن معي هكاوإ» : هلوق راصل هلصو ول هنأل ءهلبق امب هلصو
 سيل هللا لوسر نإ :مهلوقل در وه لب «كلذك رمألا سيلو «نيقفانملا

 . نوشی كن معي هلو :هلوقب ىلاعت هللا مهبّذكف ءاّناتهبو اًبذك ؛لوسرب

 ريسفت ىلع اًمات نوكي دق فقولا نألف :ريسفتلا ملعل هجايتحا امأو

 ملعلا بلاطل ققحي هنأ ملعلا اذه لصاحو ءرخآ ريسفت ىلع مات ريغ «نيعم

 .هيناعم حضتتو «هزاجعإ رهظيو «هدصاقم رهظتل «ىلاعت هللا باتك مهف

 لع سات کک ضا ف کونی نس نیا مولع مح ايو لا : ىلاعت هلوقف
٠ 

 ےک ۱ک قے ےہ ےس رک ےہ

 م
 ت

 مح همر اھٹِإفه : ىلع ئراقلا فقو اذإ ء[٢٤ :ةدئاملا] #تّيسَتْلأ وّوَعْل

 )١( فاشکلا 1۳۷/۲ .

 . ٠٠١ /ديدملا رحبلا (۲)

 .۱۰۷ /قباسلا ردصملا (۳)

 هتلصو ءادتبالاو فقولاو ٥٤١/١ ريبكلا ريسفتلاو ٤١/۲. ىدهلا رانم :رظنا )٤(

 . ٥٤ /ىنعملاب



 الا توك دا هاف يح درج اھت : ىنعملا ناک 4پ ةَنَس نعبر

 أ :ینعملا ناك 4م رت اهبل : ىلع فقو اذإو .میرحتلل اًقرظ ةنس
 رط یو ن ؛ةنس نيعبرأ نوهيتي مهنأو ءاّدبَأ مهيلع ةمرحم

 . كلذ بسحب فقولا نوكيو «ريسفتلا ىلع اذه يف عجريف .هيتلل

 مهفتي نأ نآرقلا ئراقل يغبنيف «يناعملا نيب قيرفت ءادتبالاو فقولاف

 ىلع صرحيو ءءادتبالاو فقولا دقفتيو ءأرقی امہ هبلق لغشيو «هؤرقي ام

 «هدعب امع ٍنغتسم مالك دنع هفقو نوكي ثيح «هؤرقي ام عمتسملا مهفي نأ

 نيأ ةفرعم ىلإ ةجاحب نآرقلا ئراقف «اتسح هؤادتبا نوكي نأو ءەب هيبش وأ
 ,ىنعملا موهفم حضاو وه ام فقولا نم نأل «فقي نيأو «هتءارق عطقي

 . ريسفتلاب ملع مهف وأ «عامسلاب الإ ئراقلا هفرعي ال لكشم وه ام هنمو

 ىلع اًمات نوكي دق فقولا نألف :تاءارقلا ملع ىلإ هجايتحا امأو

 سفنلا نأ ابف مَع اگرو :یلاعت هلوقف .ىرخأ ارق ىلع مات ريش «ةءارق

 َىرجْلاَو نسل سلاو نذألاب تذألاو فنألاب تكلاَو نيل لاو سلا

 أرق نم دنع #صاصقإ ىلع فقولا مامت نوكي ء٥٤ :ةدئاملا] 6 ٌضاَصِ

 تاست لعجو «ََنّنلا» ىلع اًنطع ءاهدعب امو 4ترتَمْلاَول بصنب
 عفرلاب (ٌنيعلاو) :أرق نمو .ةزمحو مصاعو عفان :ةءارق يهو نأ ربخ

 يهو ۔ «نيِْمَتلاِب سنا نأ : ىلع هدنع فقولاف ءاهدعب ام عفرو (ٌنيعلاو)

 (نيعلاب ٌنيعلاو) :نأ ةءارقلا هذه ىلع ىنعملا نوكيو «يئاسكلا ةءارق

 نأ ةاروتلا يف مهيلع بتک ام لعجيو «نيملسملا يف مكح ءادتبا : عفرلاب

 نيب اهدعب امو نويعلا يف صاصقلا يف مكحلا بجويو «سفنلاب سفنلا

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلاو 21175 /فادتئالاو عطقلا :رظنا ١/ 176 .

 ) )۲يدنواجسلل فوقولا للع ٥٤/١ .فلؤملا ةمدقم



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 نيب اًقيرفت ءادتبالاو فقولا ةفرعم يف نأ نيبتي اذهبو .'''ةیألاب نیملسملا

 هب هبلق لغشيو «هؤرقي ام مهفتي نأ هأرق اذإ نآرقلا ئراقل يغبنیف «يناعملا

 . تاءارقلا نم هجو يأ ىلع ءادتبالاو فقولا دقفتيو

 نم لاق نم هنأل :نآرقلا ماكحأ يف هقفلاب ملعلا ىلإ هجايتحا امأو

 مُهاولِقت الوإ» :دنع فقولا ناك بات نإو فذاقلا ةداهش لبقن ال ءاهقفلا

 بات نإو زوجت ال فذاقلا ةداهش نأ هنع ىور نمف ء[٤ :رونلا] ادب هدب

 ‹حيرش لوق وهو «هنع يناسارخلا ءاطع ةياور نم هَ سابع نبا وه

 :يأرلا باحصأ لاق .يروثلاو «ريبج نب ديعسو «يعخنلاو ءنسحلاو
 اذإ هتداهش زوجت :لاق نمو .اًدبأ زوجت ال هيف دودحملا فذاقلا ةداهش

 پن دنع هلأ نف : ىلع هدنع فقولاو ءاّلصتم هدنع مالكلا ناك «بات

 نب رمع وه ةزئاج بات اذإ فذاقلا ةداهش نأ هنع يور نممو ء[٤ :رونلا]

 ةحلط يبأ نبا یورو .رمع نع بيسملا نبا نع يرهزلا هاور هو باطخلا
3 

 ري م وس حرس ص ل

 : لاق کا6 نیلا الر : لاق مث «هادبأ ہدلہش مه اولبقت الو : سابع نبا نع

 سواط لوق وهو «لبقت كك هللا باتك يف هتداهشف حلصأو بات نمف

 .'''یعفاشلاو كلامو دانزلا يبأو يبعشلاو يرهزلاو دهاجمو

 يف ءاج «رثألا عابتا وه صصقلاف : صصقلاب ملعلا ىلإ هجايتحا امأو

 نآرقلا رثأو ء(ءیش دعب اًئيش هرثأ تعبتت اذإ ءىشلا تصصق) ناسللا

 :نآرقلا صصق كردي ال يذلاو .العو لج ىلوملا هّصق يذلا هصصق

 )١( تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ۱۷۸ ۔ ۱۷۷/فانتئالاو عطقلا :رظنا ١/109«

 ناهربلاو ۳٤۹/۱ .

 . ۲۲ /فانتتالاو عطقلا (۲)

 .(صصق) ةدام ناسللا (۳)



 التمهيد  ۲۹۰٢

 ًءادتبا ئدتبي وأ .ةینآرقلا ةصقلا مامت لبق عطقي امبر ءةصقلا ةياهن فرعي الو
 اگ

 :ءادتبالاو فقولا ق ةقباسلا تاساردلا - ٤

 : نیفلؤملا تایفو بسح

 «ىفوكلا ئرقملا درص نب رارضل ءادتبالاو فقولا باتك-١

 . !ھ۱۲۹ت)

 .'''(ھ۱۳۰ت) «يفوكلا يندملا حاصن نب ةبيشل فوقولا باتك - ؟

 ء(رامع نب نابز) ینزاملا ءالعلا نب ورمع ىبأل ءادتبالاو فقولا * 

 )ت١١٥١فی(۶.

 یفوکلا تایزلا ةرامع نب بيبح نب ةزمحل ءادتبالاو فقولا ۔ ٤

 .(ھ١٥۱ت) ءةعبسلا ءارقلا دحأ ئرقملا

 «يندملا يثيللا ميعن يبأ نب نمحرلا دبع نب عفانل مامتلا فقو ۔ ٥

 .۱("۹٦۲ت) «نيروهشملا ةعبسلا ءارقلا دحأ

 يساؤرلا يفوكلا ةراس يبا نب دمحم رفعج ىبأل ءادتبالاو فقولا ۔٦

 )١( /ءادتبالاو فقولا ةفرعم ىلإ ءادتهالا ملاعم ۷١.

 ۳٦٣. /تسرھفلا يف ميدنلا نبا هيلإ راشأ (۲)

 ۳۰۱۱" ةياهنلا ةياغ يف يرزجلا نباو ا بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا هركذ (۳)

 .«فوقولا يف فلأ نم لوأ وهو» :يرزجلا نبا لاق

 )٤( /يدادغبلا بيطخلا باتك ۹۰ .

 )٥( ۔ ۳۲ /تسرهفلا يف ميدنلا نبا ہرکذ ۳۸.

 )٦( /تسرهفلا يف ميدنلا نبا هركذ  »۷١نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاحو ۲/٠٤١١ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ١٠

 لهأ نم وحنلا يف اًناتك عضو نم لوأ وهو ءارفلاو يئاسكلا خيش يوحنلا

 .۔''!اف۱۷۰ت) ءةفوکلا

 .'”یساؤرلل ءادتبالاو فقولا ۔۷

 يدسألا هللا دبع نب ةزمح نب يلع يئاسكلل ءادتبالاو فقولا 4

 ."ىه۸۹١ت) «نيروهشملا ةعبسلا ءارقلا دحأو وحنلاو ةغللا مامإ يفوكلا

 فورعملا «يودعلا ةريغملا نب كرابملا نب ىيحيل ءادتبالاو فقولا 4

 . (ه۲٠۲ت) «يرصبلا يوحنلا ئرقملا يديزيلاب

 يمرضحلا هللا دبع نب ديز نب قاحسإ نب بوقعيل مامتلا فقو - ٠

 . ””(ه0١7ت) «ةرشعلا ءارقلا دحأ يوحنلا يرصبلا

 «يوحنلا بيدألا ءارفلا دايز نب ىيحيل ءادتبالاو فقولا- ١

 . 0 ۰۷ ت)

 بيدألا يرصبلا ینٹملا نب رمعم ةديبع ىبأل ءادتبالاو فقولا ۔ ۱۲

 . (ه٠٠۲ت) «يوحنلا يوغللا

 )١( قباسلا ردصملا .

 لاق ۷/۲ نيفراعلا ةيده يف يادغبلاو ء٤ ةاورلا هابنإ يف يطفقلا هركذ (0)

 .«ريبك ءادتبالاو فقولاو ءریغص ءادتبالاو فقولا :بتكلا نم هل» :يدادغبلا

 .٦/یدھلا رانم يف ينومشألا هركذ ()
 )٤( ءابدألا مجعم يف توقاي ہرکذ ۲۰/۴٠ .

 )٥( رانم يف ينومشألاو ء۳۹/تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ الھدی/٦.

 )٦ ةاورلا هابنإ يف يطفقلاو ء۷۳ ء۳۸ /تسرھفلا يف ميدنلا نبا ہرکذ ٠١/٤ .

 .”/ينومشألا ہرکذ (۷)



 ديهمتلا ۳٣۹۰

 يوحنلا ةدعسم نب ديعس شفخألا نسحلا يبأل مامتلا فقو ١3

 .۔۶'اھ٢١۲ے) ‹يرصبلا

 .«ئرقملا يندملا نادرو نب انيم نب ىسيع نولاقل مامتلا فقو ۔٤

 .۶'(ھ۲۲۰ت)

 ءارقلا دحأ يدسألا رازبلا ماشه نب فلخل ءادتبالاو فقولا ۔٥

 . "ه۲۲۹ت) «ةرشعلا

 نادعس نب دمحم رفعج یبأل ؿ8 هللا باتك یف ءادتبالاو فقولا ۔٦

 يف ردص «قوزرلا لیلخ نب دمحم قيقحت (ھ۲۳۱ت) «يفوكلا ريرضلا

 .(م۲۰۰۲ ۔ ھ١٤ ) :ةنس یبدب ثارتلاو ةفاقثلل دجاملا ةعمج زكرم

 يرزجلا نباو )۳۹) تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ .(ٗھ٢٢ ٤ت) .روهشملا

 )١/ ۲۸١(. ةياهنلا ةياغ ىف

 كرابم نب ىيحي نب هللا دبع دمحم ىبأل :ءادتبالاو فقولا ۔۸

 «ئرقملا يوغللا يوحنلا «يديزيلاب فورعملا «يدادغبلا يودعلا

 هابنإ ىف ىطفقلاو ء(٥٤ ء۳۸) تسرهفلا یف میدنلا نبا ہرکذ ۔(ھ۲۳۷ت)

 .(175 /5) ةاورلا

 نب زيزعلا دبع نب رمع نب صفح رمع يبأل :ءادتبالاو فقولا ۔۹

 «ىئاسكلاو ورمع ىبأ ذيملت .يدادغبلا يوحنلا ئرقملا «يوردلا نابهص

 . 0 /ريسيتلا ىف ىنادلاو ء۳۸ /تسرھفلا ىف ميدنلا نبا هركذ .(ھ٢٢۲ت)

 )١( نونكملا حاضيإ يف يدادغبلاو 2058 ۔ ۳۹/ تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ ۷٠٤/١.

 ) )۲/تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ ۳۹.

 ) )۳قباسلا ردصملا / ۳۸.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣

 يزارلا رصن يبأ نب فسوي نب ریصن رذنملا يبأل «مامتلا فقو ۔٠

 نبا هركذ .(ھ٢٤٤ دودح يف :ت) «يئاسكلا ذيملت «يوحنلا يدادغبلا

 .۳۹/تسرھفلا يف ميدنلا

 «يملسلا ريصن نب رامع نب ماشه ديلولا يبأل :ءادتبالاو فقولا ١

 نبا هركذ .(ه55١ت) ءيقشمدلا يضاقلا ثدحملا ئرقملا ةرسيم نبا

 . ١ /ريسيتلا يف ينادلاو ء۳۸ /تسرهفلا يف ميدنلا

 نامثع نب دمحم نب لهس متاح يبأل :ئدابملاو عطاقملا - ١

 هنأب ينومشألا هتعن .(ه7 45تا) دربملا خيش «يرصبلا يوغللا يناتسجسلا

 /۲ نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ .نفلا اذه يف هب ىدتقملا مامإلا

 بدألا خیرات ةمجرت يف ناملكوربو «54 /رانملا يف ينومشألاو ء۱

 و ۲٦

 اذه فلأ «يراصنألا دمحم نب لضفلا سابعلا يبأل :فقولا ۔۳

 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف يفوت «متاح يبأ ىلع درلا يف باتكلا

 هركذ 1084/1١« يناطيربلا فحتملا يف ةظوفحم خسن هنم دجوت .يرجهلا

 .4/5و ٠١١ /۲ بدألا خیرات ةمجرت يف ناملكورب

 ‹«ميهاربإ نب ىسيع نب دمحم هللا دبع يبأل ءادتبالاو فقولا ۔٤

 . 5 /ىدهلا رانم يف ينومشألا هركذ .(ھ٢٥۲ت) «يوغللا ئرقملا

 «ديبع نب دمحم نب هللا دبع ايندلا يبأ نبال ءادتبالاو فقولا ۔٥

 . ٤/١٢ ٦٤ ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هركذ .(ھ۲۸۱ت)

 رسفملا «يرونيدلا دواد نب دمحأ ةفينح يبأل ءادتبالاو فقولا ۔٦

 . 5 /ىدهلا رانم يف ينومشألا هركذ .(ھ۲۸۲ت) ءخرؤملا

 ينابيشلا حبسم نب نامثع نب دمحم ركب يبأل ءادتبالاو فقولا - ۷



 ديهمتلا ۳٣

 رانم يف ينومشألا ہرکذ .(ھ۲۸۸ت) «ئرقملا يوغللا ءيدعجلا يدادغبلا

 . 5 /ىدهلا

 ينابيشلا ديزي نب ىيحي نب دمحأ سابعلا يبأل ءادتبالاو فقولا ۸

 نبا هركذ .(ه۲۹۱ت) .ةغللاو وحنلا ىف ذ نييفوكلا مامإ «بلعشب بقلملا

 ۰۶۸۲ نونظلا فشك يف ةفیلخ يجاحو ء۳۸ /تسرھفلا يف ف ميدنلا

 ئرقملا ىبضلا بويأ نب ىيحي نب ناميلسل ءادتبالاو فقولا ۔۹

 فشك يف ةفيلخ يجاحو ء۱۸/تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ .(ھ۲۹۱ت)

 ۱ . ٠٤١١ /؟نونظلا

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نسحلا ىبأل ءادتبالاو فقولا ٠#

 نبا ہرکذ ء(ھ۲۹۹ت) بلعثو دربملا نع ذخأ «يوغللا يوحنلا ناسيك

 لهس نب يرسلا نب ميهاربإ قاحسإ يبأل ءادتبالاو فقولا ۔١

 ىف ةفيلخ ىجاح هركذ ۔(ھ۳۱۱ تر .يوغللا يوحنلا رسفملا جاجرلا

 . ۱٤١١ /؟نونظلا فشك

 نب سابعلا نب ىسوم نب دمحأ ركب يبأل ءادتبالاو فقولا ۔٢

 هركذ .(ھ۳۳ ٣٢ت) «تاءارقلا عبس نم لوأ «دادغب يف ءارقلا خيش ' «دهاجم

 ركب ىبأل ق هللا باتك ىف ءادتبالاو فقولا يف حاضيإلا ۔٣

 ئرقملا ىكملا دابع نب دمحم نب دمحم هللا دبع یبأل ءادتبالاو فقولا - "4

 . ٠٤١١ /۲ نونظلا فشك یف ةفيلخ یجاح هركذ . ( ه7 ٤ت ) «يوحنلا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 دمحأ قيقحت «ساحنلا رفعج يبأ فينصت «فانتئالاو عطقلا 6

 «ىلوألا ةعبطلا ءدادغب «ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ءرمعلا باطخ

 .(م۱۹۷۸ = ھ۱۴۹۸)

 هللا دبع يبأ ءسوأ نب دمحم نب دمحأل :ءادتبالاو فقولا ۔٦

 فقولا هيف مسق ءادتبالاو فقولا يف اًياتك فلأو :يرزجلا نبا لاق .ئرقملا

 يلع ديهش ةبتكم ءايكرتب ةطوطخم ةخسن هنم دجوت .ماتو فاكو نسح ىلإ

 . ٠٥/٤ بدألا خیرات ةمجرت «ناملكورب هركذ .(۳۱) مقر

 ركب ىبأ «ةرجش نب فلخ نب لماك نب دمحأل :فوقولا باتك ۔۷

 «ميدنلا نبا ہرکذ .(ع۱ = ھ٣٥۳ ت) «عيكوب فورعملا «يدادغبلا

 نب نسحلا نب بوقعي نب نسحلا نب دمحمل :ءادتبالاو فقولا

 = ھ٣٣۳ت) «يدادغبلا ركب يبأ «ئرقملا يوغللا يوحنلا ءراطعلا مسقم

 فشك يف ةفيلخ يجاحو 5””27/تسرهفلا ءميدنلا نبا هركذ م65

 . ٠٤١١ /۲نونظلا

 ديعس يبأ «نابزرملا نب هللا دبع نب نسحلل «ءادتبالاو فقولا ۔۹

 .(م۹۷۸ = ھ۸٦۳ت) «يدادغبلا يضاقلاب روهشملا ءيوحنلا «يفاريسلا

 /۲ نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاحو ء۱۸ /تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ

1 . 

 يف مامإلا «يلصوملا ينج نب نامثع حتفلا يبأل ءءادتبالاو فقولا - ٠

 . ٩١ /تسرهفلا يف ميدنلا نبا هركذ .(م۱۰۰۱ = ھ۳۹۲ت) ءوحنلاو بدألا

 يليربلا ىسيع نب دمحم هللا دبع يبأل نآرقلا يف يب يبنلا فوقو ۔ ١



 التمهيد  ٣١

 ةعبس يهو ء(م۱۱۰۹ = ھ٤٤٥ت) «يبرغملاب فورعملا يسلدنألا

 ۲۰٢٠٢. /۲ نونظلا فشك هباتك ىف ةفيلخ ىجاح اهنمض ءاّفقو نورشعو

 يناجرجلا يعازخلا لضفلا يبأل ءادتبالاو فقولا يف ةنابإلا ۔٢

 ةطوطخم ةخسن هنم دجوت ء(ھ۸٥٦ت) «ميركلا دبع نب رفعج نب دمحم

 نب دمحأ نب يلع نب دمحأ اهخسن ء(١٥۱۰) مقر نييورقلا ةنازخ يف

 = ه١057) اهخسن خيرات «(م47١1 = ه0247) ىفوتملا يطانرغلا شذابلا

 مقرب نييورقلا ةعماج يف تاطوطخملا رداون ةمئاق يف ترکذ م57

 .۷۲۳ 7/١ ناملکورب اهركذو «(۷)

 ءاهيف ءارقلا خيشو اهملاعو سلدنألا مامإل فقولا يف ةيادهلا ۔ ۳

 نبا هيمسيو p1 t0)» = ھ۳۷٤ت ) «يسلدنألا يسيقلا بلاط يبا نب يكم

 ةداعسلا حاتفم ىف هذاز ىربك شاط ہرکذ .(ءادتبالاو فقولا) ةبهش ىضاق

۱۲. 

 يهو ءاّضيأ يسلدنألا يسيقلا بلاط يبأ نب يكمل «فقولا - 5

 ةنازخلا يف ةطوطخم ةخسن هنم دجوي .اًتيب (۱۳۱) يف عقت ةيئار ةديصق

 نمض تاقرو عبرأ نع ةرابع يهو .(۱۳۷۱/۷۲) مقر طابرلاب ةماعلا

 يف ةروكذم .(م١۱۸۹۰ = ھ۱۳۱۲) اهخيرات ءيدر يبرغم طخب «ةعومجم

 )۳٥(. مقرب طابرلاب تاطوطخملا سرهف

 نب يكم فيلأت «ميركلا نآرقلا يف ىلبو الك ىلع فقولا ۔٥

 ةيلك ةلجم يف هرشن ءراصن نيسح .د قیقحت (ه4717ت) يسيقلا بلاط يبأ

 نسح دمحأ .د هققح مث «(۳) ددعلا (م۷١۱۹) ةنس دادغب يف ةعيرشلا

 راد يف هرشن مث ء(م۱۹۷۸) ةنس قشمدب نومأملا راد يف هرشنو تاحرف

 .(م۲۰۰۳ اه577١) :ةنس رامع



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 هركذ .ناءزج ءاّضيأ یکمل «ىلبو الك ىلع فقولا ىف ةيادهلا ۔٦

 7١557/١. نونظلا فشك یف ةفيلخ یجاح

 يطفقلا هركذ .ءازجأ ةعبرأ ءاّضيأ يكمل «فقولاو مامتلا حرش ۔۷

 .۳۱۸/۳ ةاورلا هابنإ ىف

 ری عم

 مل اوعدیڑ٭ : یلاعت هلوق ىلع فقولا يف ءاملعلا فالتخا حرش ۔۸

 هابنإ يف يطفقلا هركذ .اًضيأ يكمل ٢[. :جحلا] دقن نم بقا رص

 .. ۳ ةاورلا

 54و 26
 طس مہ ہي 8

 ٠١5[ :ةبوتلا] یی سلا الإ اندرأ نإ : یلاعت هلوق ىلع فقولا عنم - 4

 .۳۱۷/۱۳ ةاورلا هابنإ ىف ىطفقلا هركذ .دحاو ءزج ءاّضيأ ىكمل

 :سنوي] ٭ مُهَلَوَف کنز الَوإ# یلاعت هلوق ىلع فقولا ىنعم حرش ۔٠ وچ 7

 ۔۱۱۷ /۱۳ ةاورلا هابنإ ىف ىطفقلا هركذ .اًضيأ ىكمل ء٥

 نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ اًضيأ يكمل :ماتلا فقولا ١

۲. 

 ينادلا ديعس نب نامثع ورمع يبأل ءادتبالاو فقولا يف ءادتهالا ۔٢

 ةرهاقلا يف ةيرهزألا ةبتكملا يف ةطوطخم ةخسن هنم دجوت .یفتکملا بحاص

 .داتعم ملقب YYYAT) /۲۷) مقر

 نب نامثع «ينادلا ورمع يبأل :ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا ۔٣

 هترشنو .فلخ ناديز دياج روتكدلا هققح .(هغ:5غتر «نامثع نب ديعس

 فسوی روتکدلا هققحو .(م۱۹۸۳ ۔ ھ١٤٤٢٥) ةنس دادغبب فاقوألا ةرازو

 .(م۱۹۸۷ ۔ ھ۷٢۱) ةنس توريب يف ةلاسرلا ةسسؤم نع ردصو ؛یلشعرملا

 هباتک ىف ىنادلا هركذ ءاضیَأ ینادلل ىلبو الك ىلع فقولا ۔٤



 ۳۰ .ديهمتلا

 الك ىلع فقولا تركذ دقو) :ةرقبلا ةروس نم ]١١7[ ةيآلا يف ىفتكملا

 .(اذه يباتك يف اًدرجم ىلبو

 حلاصلاو يفاكلاو نسحلاو ماتلا فقولا ىنعم يف دشرملا ۔٥

 دمحم يبأل :اهللعو اهقيقحتو تاءارقلا بيذهت نايبو موهفملاو زئاجلاو

 لاق .ةئمسمخلا ديعب يفوت .رصم ليزن ينامعلا ديعس نب يلع نب نسحلا
 نسحلا مث ماتلا ىلإ هيف فقولا مسق دقو دافآو هيف نسحأ) :يرزجلا نبا

 .(يناتسجسلا متاح ابأ عبت هنأ معزو «موهفملا مث حلاصلا مث يفاكلا مث

 باتكلا نم غارفلا عقو املف دعب امأ ...نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوأ)

 ايركز خيشلا هصخل دقو «(. . .نآرقلا فوقو ةفرعم يف ينغملاب موسوملا

 هنم دجوت .(دشرملا يف ام صيخلتل دصقملا) هامس باتك يف يراصنألا

 خيرات .(58717) مقر يبرعلا مسقلا «لوبنتسإ ةعماج يف ةطوطخم ةخسن

 ىلع لباقم وهو :تاقرو )۲٠٤( يف عقي .(م1505١ = ه850) ةنسلا ةخسن

 ةياغ يف يرزجلا نبا هركذ ٠١٠/۲. تاطوطخملا رداون .نشش .لصألا

 .ىرقلا مأ ةعماج يف ريتسجام يتلاسرب ققح اًريخأو ء۲۲۳/۱ ةياهنلا

 نبا لاق ءاّضيأ ينامعلل نآرقلا فوقو ةفرعم يف ينغملا ©

 متأ وهو دشرملا رخآلاو «ينغملا امهدحأ ناباتك فوقولا يف هل) :يرزجلا

 . 757/١ ةياهنلا ةياغ يف يرزجلا نبا هركذ .(طسبأو هنم

 ةنس ىفوتملا يلذهلا مساقلا يبأل هللا باتك يف ءادتبالاو فقولا ۔۷

 ةيلك ةلجم يف روشنم ثحب «وددلا نيمأ رامع روتكدلا قيقحت .(ه476)
 = مھ١٤٢۱) ماع ء(٣٤۳) ددعلا ؛تارامإلا ةعماج يف نوناقلاو ةعيرشلا

 .ھ۸

 لازغلا دمحأ نب يلع نسحلا يبأل :ءادتبالاو فقولا ۔

 هلل دمحلا :هلوأ) .(م55١١ = ه517ت) «ئرقملا ةمالعلا «يروباسينلا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 .ةيمالسإلا ةعماجلا یف هاروتكد ةلاسر ءنامثعلا دمحم

 ناک ءئرقملا یعازخلا لضفلا ىبأل ءادتبالاو فقولا ىف ةنابإلا -

 .۔۷۲۳ /١ناملكورب هركذ ۔(م١۱۱۲ = ھ٥٥٤) ةنس اح

 دهشتسا «يراخبلا يلوصألا هيقفلا نيدلا ماسح «ديهشلا ردصلاب فورعملا

 . ٠٤١١/۲ نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح هركذ .(م١٣۱۱ = ه075) ةنس

 نب زيزعلا دبع حتفلا يبآل ءادتبالاو فقولا يف ءادألا ماظن - ١"

 «يسلدنألا يتامسبلا ناحطلا نباب فورعملا ءةملس نب دمحم نب يلع

 دجوت (. . .نانملا كلملا هلل دمحلا :هلوأ) .(م١٦۱۱ = ه0550) ةنس يفوت

 نمض «ةيرصملا بتكلا رادب ةيروميتلا ةنازخلا يف ةطوطخم ةخسن هنم

 رتسشت ةبتكمب ةطوطخم ةخسن هنم دجوتو ء(۳۹۷) مقر ريسفتلا يف عومجم

 )۳۹۲٥(. مقر نلبدب

 يونزغلا روفيط نب دمحمل ءادتبالاو فقولا يف حاضيإلا ۔۲

 باتک هلو) : يرزجلا نبا لاق .ققحملا يوحنلا رسفملا ئرقملا يدنواجسلا

 حتتفملا هلل دمحلا :هلوأ) .(. . .ريغص رخآو ءريبكلا ءادتبالاو فقولا

 = ھ٥١٦٥٤) ةنس ىفوت .(ہدنع نم اًنطل هب ةنسلألا یرجملا «هدمحب همالك

 ةبتكم ةيمالسالا ةيبرتلا راد دادغب يف ةمات ةخسن هنم دجوت .(مءم٤

 خیرات عجري ءةقرو )۸٦( يف خسنلا طخب )١١( مقر باصقلا يملح سابع

 ةبتكمب ةطوطخم خسن )٤( هنم دجوتو ء(م۱۳۷۱ = ه۷۷۸) ةنسل اهخسن

 ةبتكملاب ناتخسن هنم دجوتو ء(۱٦۹۹و )578١ مقر دادغبب ةماعلا فاقوألا

 يزازعإلا دمحم طخب )١17707/1١714( مقر ىلوألا «ةرهاقلاب ةيرهزألا



 ۳۹ ۔ ديهمتلا

 مقر ةقرو )۲٥٣( ةيناثلاو ةقرو (۱۳۹) يف (م١٤٤٣۱ = ه4858) ةنس تبتك

 )۳٣٤٤ مقر نيلرب يف ناتخسن هنم دجوتو .ةقرو )۱٥۷( يف )۲۲٢٢٢(

 طخب )٥۷۹٤( مقر قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملاب ةخسن هنم دجويو ء(۲۳۷و

 سرهف يف نسح ةزع هركذ ء(ع٦۸٥۱ = ھ۹۹۵) ةنس نيدلا حلصم

 .ةيرهاظلا

 ئفاكي اًدمح هلل دمحلا :هلوأ) . اًضيأ يدنواجسلل نآرقلا فوقو - ۳

 نأ ملعاف :دعبو ...هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلا دیزم ئزجيو «همعن

 ةسردم يف ةخسن هنم دجوي .(. . .لصولاو فقولا ملع نآرقلا ئراقل مهألا

 يف مزاللا فقولا ةلاسر) مساب )۱٥١( مقر لصوملاب ثيش يبنلا عماج

 مقر لصوملاب غياصلا نمحرلا دبع ةبتكم يف ةيناث ةخسن هنم دجويو (نآرقلا
 ؛(٤٢٥/۲۱۹) مقر لصوملاب يناويزلا عماج يف ةثلاث ةخسنو ء۱)

 ءةقرو )١174( يف عقت )١777( مقر ايكرت يف يباكيوت يف ةعبار ةخسنو

 )١1514١(. مقرب اًضيأ يباكيوت يف نآرقلا فوقو مساب ةسماخ ةخسنو

 نب نسحلا ءالعلا يبأل :يدابملاو عطاقملا ةفرعم ىلإ يداهلا - 4

 نبا لاق .نييقارعلا مامإو ناذمه خيش راطعلا يناذمهلا نسحلا نب دمحأ

 فقولاك هبتك نسحأ هيف فلأو ةيانع متأ نفلا اذهب ىنتعا :يرزجلا

 ةقراشملا يف وهو «هردق ةلالج ملع هتافلؤم ىلع فقو نمو . . .ءادتبالاو

 كلم) :هباتك لوأ ء(م۱۱۷۳ ۔ هد5594ت) «ةبراغملا يف ينادلا ورمع يبأك

 ىلع نيدلا موي كلام وأ «كلم نم فاكلا بصن نم الإ مات نيدلا موي

 )۱٦٤١( مقرب ايكرت يف يباكيوت يف ةطوطخم ةخسن هنم دجوي .(. . .ءادنلا

 .(م1555  ه475) ناميلس لاله نب دمحم اهخسان ةقرو (۲۳۰) يف عقت

 4/١ 7١. ةياهنلا ةياغ يف يرزجلا نبا هركذ

 زيزعلا دبع نب ىسيع نيدلا قفومل : ءادتبالاو فقولا ىف ءادتهالا "4



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 ۔ھ۹٦١) ةنس ةيردنكسإلا يف يفوت «ئرقملا يكلاملا يردنكسإلا يميمتلا

 ١/ ۳١۷. ناملكوربو ء١/١٥۱ نونكملا حاضيإ يف يدادغبلا ہرکذ .(عء۱

 هيقفلا ئرقملل :تافوقولا نم ىفخي ام ةفرعم ىلع تاهيبنتلا ۔٦
  ه١18ت) «يكلاملا يواوزلا سانلا ديس نب رمع نب يلع نب مالسلا دبع

 . ۱٤١١/۲ نونظلا فشك يف ةفیلخ يجاح هركذ م5

 دمحم يبأل :ءادتبالاو فقولا ةفرعم يف ءادتقالا وأ ءاضتقالا ۔۷

 «يوازكنلا صفح يبأ نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع يبأ نيدلا نيعم

 ىلع هللا ىلصو «هدمح قح هلل دمحلا) :هباتك لوأ (م1784 ۔ ھ۱۸ ۳ت )

 بتكلا راد يف ةطوطخم ةخسن هنم دجوت .(. . .هدبعو هيبن دمحم اندیس

 ةثلاث ةخسنو ء(۸۳۸۰) مقر ةيناث ةخسنو ء(۸۳۹۰) مقر قشمدب ةيرهاظلا

 ةنس تخسن (۱۰۹۸۹/۱۲۲) مقر ةرهاقلا يف ةيرهزألا ةبتكملا يف

 «سايلإ ديس دمحأ دوعسم هققح .ةقرو )۳۱٣( يف (م٣۱۷۱۔ ھ١٢۱۱)

 ميركلا نآرقلا ةيلك ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا يف هاروتكد ةلاسر

 .(م۱۹۹۱ -ه541١) :ةنس ريسفتلا مسق ةيمالسإلا تاساردلاو

 نب ميهاربإ دمحم يبأل :ءادتبالاو فقولا يف ءادتهالا فصو ۔۸

 ۔ ھ۷۴۲) ةنس ليلخلا يف يفوت .فنصملا ققحملا يربعجلا ميهاربإ نب رمع
 هنم دجوت .(ءادتهالا فصو) هباتك يف يرزجلا نيا هيلع قلع دقو .(ھ۱

 ةقرو )۱۰١( يف ([۱۸) مقر ايكرتب نوربارت ةبتكم يف ةطوطخم ةخسن

 رداون «نشش فلؤملا ةخسن نع القن «نماثلا نرقلا رخاوأ يف تبتك

 .لايوركسإلاب ةيناث ةخسن هنم دجوتو ٦٠۸/١. تاطوطخملا

 نسحلا يبأ نيدلا ملعل ءادتبالاو فقولا ةفرعم يف ءادتهالا ملع ۔۹

 هنم دجوت ء(م١٤٤۱۲ ۔ ھ٦٤٦١ت) يواخسلا دمصلا دبع نب دمحم نب ىلع

 يف عومجم نمض ةيرصملا بتكلا رادب ةيروميتلا ةنازخلا يف ةطوطخم ةخسن



 يف رشنو «باوبلا يلع :روتكدلا هجرخأ «(ءارقإلا لامكو ءارقلا لامج)

 .(م۱۹۸۷ ۔ ه55048١) ةنس ةرهاقلاب يجناخلا ةبتكم

 نب دمحم هللا دبع يبأل ءادتبالاو فقولا ةفرعم يف ءادتهالا ملع ۔٠

 هركذ et) ۔ ه۷ ٤0 ت) ءمامإلا نباب فورعملا مامه نب يلع نب دمحم

 ۰۰۶7 نونظلا فشک یف ةفیلخ یجاح

 نب دمحم ريخلا ىبأ نيدلا سمشل :ءادتبالاو فقولا ىف ءادتهالا ١

 ئرقملا يرزجلا نباب ريهشلا ءفسوي نب يلع نب دمحم نب دمحم

 امهيف عمج ‹ نيتمدقمب هل عمج هنإ :لاق .(م١٤٤٣۱ ۔ ھ۸۳۳ت) ؛یقشمدلا

 فلؤملا هركذ .ةروس ةروس نآرقلا فاقوأ بعوتسا مث ءدئاوفلا نم اًعاونأ

 ١/ ۲٢٢. رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا هباتك ىف

 رمع نب ميهاربإل (ءادتهالا فصو) باتكل حرش وهو ءاّضيأ يرزجلا

 ةخسن هنم دجوت .(م۱۳۳۱ ۔ ھ۷۳۲) ىفوتملا ءركذلا قباسلا يربعجلا

 .(۳۹۸۴۳) مقر سنوتب ةينطولا ةبتكملا يف ةطوطخم

 ةفيلخ ىجاح هركذ .(م١٤٣۱ ۔ ھ۸۵۳ت) ئرقملا ىعفاشلا یکرکلا نيدلا

 . ۱٥٤١/۲ نونظلا فشک یف

 نب ايركزل ءادتبالاو فقولا يف دشرملا يف ام صيخلتل دصقملا ۔٤

 ةيلتساكلا ةعبطملا يف قيقحت ريغ نم عبط ء(ھ٦۹۲ت) «يراصنألا دمحم

 ةلس ىفطصم يدنفأ دمحم ةعبطم ىف مث ء(م۱۸۱۹) ةنس ةرهاقلاب



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 يف مث ء(م۱۹۲۲) ةنس ةرهاقلا يف قيفوت دومحم ةبتکم يف مث ءء۳)

 .(م1986  ه00٠5١) ةنس قشمدب فحاصملا راد

 ةعمج يبأ نب دمحم يطبهلا مامإلل ميركلا نآرقلا فقو دييقت 06

 .(ه417١) ةنس ءاضيبلا رادلا ىف ةديدجلا

 نب دمحأ ريخلا يبأل :نآرقلا فاقوأ نايب يف نافرعلا ةفحت ۔٦

 هنم لجوت .(م١١٥۱ ۔ ھ۱۸١۹ت) ءہداز ىربك شاط نيدلا ماصع ىفطصم

 )٥٠۲( مقر ةيرصملا بتكلا رادب ةيروميتلا ةنازخلا يف ةطوطخم ةخسن

 .(م۱۸۳۳ ۔ ھ۹٢۱۲) ةنس ةخوسنم

 نبال :لصولاو فقولا يف ةعبسلا فالتخا يف لصفلا لوقلا ۷

 ميحرلا دبع قيقحت (ھ۱۰۸۵ت) مساقلا يبأ نب نمحرلا دبع يضاقلا

 مولعلاو بادآلا ةيلك سماخلا دمحم ةعماج يف ريتسجام ةلاسر يسلبان

 .۔(م۱۹۹۲ ۔ھ١٤٤٢۱) ةنس ةيبرعلا ةغللا مسق ةيناسنإلا

 نب دمحم نب دمحأل :ادتبالاو فقولا نايب يف ىدهلا رانم ۔۸

 ةدع ةرهاقلاب عبط ءرشع يداحلا نرقلا ءاملع نم «ينومشألا ميركلا دبع

 ةنس ةيرصملا ةعبطملا يفو ء(م۱۸۱۳) ةنس رجحلا ةعبطم يف تاعبط

 ةنس ةينميملا ةعبطملاو ء(م۱۸۸۹) ةنس ةيريخلا ةعبطملا يفو .م)

 فحاصملا راد يفو «(م1974 ۔ ھ٣٣۱۳) ةنس يبلحلا يبابلاو ء(م۱۹۰)

 . نيصر يملع قيقحت ريغ نم اهلكو ء(ع۱۹۸۳ ۔ ه۳١٤٠) ةنس قشمدب

 : ادتبالاو فقولا نايب يف ىدهلا رانم نم رصتخملا ىدنلا لئاوأ ۹

 .اًبهذم يكلاملا الصأ يبرغملا يسافلا اًدلوم يرصملا دوعسم نب هللا دبعل

 ةلمح لضفم هلل دمحلا) :هباتك لوأ .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا لاجر نم



 ۔ھ۷١۱۱) ةنس هنم غرف «(...مانألا عيمج نم مهريغ ىلع نآرقلا

 :رصمب ةيرهزألا ةبتكملا يف ناتطوطخم ناتخسن هنم دجوت (ء۹۶

 ماع تخسن «ةقرو (۲۳۷) يف عقتو (۸) مقر (ىدنلا لباو) مساب ىلوألا

 تيخب (۱۲۸۳) مقر (ىدنلا لئاوأ) مساب ةيناثلاو ء(م۰٦۱۷ ۔ ھ١

 .(م1805 ۔ ھ۱۲۷۳) ماع تخسن «ةقرو )١10( يف عقت )٣۳١۷(

 دمحم خيشلل :نآرقلا فاقوأ زومر يف ناهربلا فاطلأ زونك ۔۰

 هلل دمحلا) :هباتك لوأ ء(عء۱۸۷۳ ۔ ھ۱۲۹۰) ةنس اًّيح ناك «يدنهلا قداص

 ھ۱۲۹۰) ماع يلتساك ةعبطمب باتكلا عبط .(. . .هباتك ةوالتل اناده يذلا

 . AYY) ۔

 نيسحل :ءادتبالاو فقولا ةفرعم يف ءادتهالا دارأ نم ةفحت ۔۱

 مقر ةرهاقلاب ةيرهزألا ةبتكملا يف ةطوطخم ةخسن هنم دجوت .يرهوجلا

 . )٤۸۱۳۲( يابمإ )۲ 

 :(عجارملا) ةثيدحلا بتكلا - ۵

 ةلاسر «ىتفم دمحأ ةجيدخ ءءارقلاو ةاحنلا دنع ءادتبالاو فقولا - ۲

 وحنلاو ةغللا مسق ءاهبادآو ةيبرعلا ةغللا ةيلك ءیرقلا مأ ةعماج يف هاروتكد

 .(م۱۹۸۲ ۔ ھ١٤٠۱) ةنس فرصلاو

 ةلاسر «يحاليملا دمحم : ينآرقلا فقولا يف يوحنلا سردلا ۔۳

 اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسق بادآلا ةيلك ءسماخلا دمحم ةعماج يف ريتسجام

 .(م۱۹۸۷ ۔ ھ۷٤٦٢۱) ةنس

 ميحرلا دبع فيلأت ءءارقلاو نييوحنلا نیب ءادتبالاو فقولا ۔٤

 ءسماخلا دمحم ةعماج یف »)م 14۸۷( ةنس تشقون ةيعماج ةلاسر «لالدوب

 . طابرلاب بادآلا ةيلك



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤٤

 ءرمعلا باطخ دمحأ روتكدلا :ءادتبالاو فقولاو تاءارقلا ء٥

 دلجملا ءلوألا ددعلا «يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم يف روشنم ثحب

 .(م۱۹۸۸ اها 508) ةنس (۲۳۳ )5١4- :ص «نوثالثلاو عساتلا

 ةلاسر «رايطلا ناميلس نب دعاسم :ريسفتلا يف هرثأو فقولا ۔٦

 «نيدلا لوصأ ةيلك «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج يف ريتسجام

 .(ع١۱۹۹ ۔ ه4١4١) ةنس همولعو نآرقلا مسق

 دمحم نب هللا دبع «يوازكنلا نيعم دنع ءادتبالاو فقولا ةرهاظ ۔۷

 ىتح (ءادتبالاو فقولا ةفرعم يف ءادتقالا) :هباتك قيقحت عم (ه187ت)

 مسق «مولعلا راد ةيلك ةرهاقلا ةعماج يف هاروتكد ةلاسر «فهكلا ةروس رخآ

 .(م۱۹۹۰۵ ۔ ھ١٤٤١٢۱) ةنس فرصلاو وحنلا

 ءاوشلا قازرلا دبع نميأ ءءادتبالاو فقولا ملع يف تامهملا ۔۸

 .(مع۱۹۹۹  ه9١14١) ةنس قشمد يف ريغص سارک لكش ىلع عوبطم ثحب

 ةعبط نيناسح ميهاربإ نیناسح فيلأت :نآرقلاو ةغللا نیب فقولا ۔۹

 .(م٢٠۰۰٥ ۔ ھ١٤٢٥) ةنس رصمب ةصاخ

 :ءادتبالاو فقولا فيرعت يف ةزجوم ةلاسر «فوقولا ةفرعم ۔۰

 .ناتسكاب ءروهال «يوناهتلا نايم دمحأ فيلأت

 ليلخ دومحم خيشلل «ءادتبالاو فقولا ةفرعم ىلإ ءادتهالا ملاعم - ١

 . خيرات الب ءيلرمشلا ةعبطم ؛يرصحلا

 «لالب دمحأ يليجلا .د «ءادتبالاو فقولا يف ءارقلا فالتخا رثأ ۔۲

 .(م۲۰۰۱۷) ىلوألا ةعبطلا «ةيبرعلا تارامإلا ءملقلا راد

 ةنيدملا «نيدباعلا نیز دومحم «ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا 4

 .(م۱۹۹۸ ۔ ھ١٤٤٤٢۱)



 2180© دیھمتلا

 .ميركلا نآرقلا يف ىنعملاب امهتلصو ءادتبالاو فقولا 5

 . خيرات الب ءمالسلا راد ءحلاص ضوع ميهاربإ ميركلا دبع .د .أ

 تاءارقلاو فحصملا مسرب هتلصو ءادتبالاو فقولا) باتكلا اذه ۔٥٤

 .عبطلا تحت وهو .دميحملا مساج نيساي روتكدلا ذاتسألل (بارعإلاو

AKS 





 ے٭ ےس 1

 لے اتا _
 2ڑ, ريع 0

 ٥ د ع 8

 هتامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا

 .ةمدقم ٭

 . تاحرتقمو تافيرعت :لوألا ثحبملا ٭

 يفو فقولا تاحلطصم يف ءاملعلا فالتخا :يناثلا ثحبملا ٭

 .هعضاوم نييعت

 .يآلا سوؤر ىلع فقولا يف ءاملعلا بهاذم : ثلاثلا ثحبملا »

 . فقولا تامالعو ؛فحاصملا ةعابط : عبارلا ثحبملا ٭

 .فقولا تامالع نم ہرییغت يغبني ام : سماخلا ثحبملا ٭

 .ءازجألا سوؤر ىلع فقولاو «فسعتلا فقو : سداسلا ثحبملا ٭

 و داع و





 1 ۔ وول

 نأ نكمي الو ءالماك هؤاصقتسا نكمي ال ءرخاز رحب ءادتبالاو فقولا

 ءالیبس كلذ ىلإ دجي نلف هئاصحإ ىلإ لوصولا مار نمو «هادم ٌدحأ لصی

 اذهب موقي الو .بارعإلاو يناعملاو ةغللا نم «ءيش لک ملع هب هللا عدوأ دق

 اًملاع «تاءارقلاب اًملاع ءاهفرصو اهوحن ةيبرعلاب اًملاع ناك نم الإ نفلا

 ّنكل «ةاجزم اذه لك يف يتعاضب «فيعض هلل ٌدبع انأو .ةنسلاو باتكلاب

 اذه يف تعرشف .لّرع هيلع نَم ٌبّيخي الو «لّمطت نم لبقي ٌميركلا هللا

 ةيبرعلا ةغللا ةيلك ةذتاسأ نم يئالمز ضعب ينعجش نأ دعب لمعلا

 قيفوتلا هللا تلأسو .هتوقو هللا لوح ىلإ يتوقو يلوح نم تأربتف «ضايرلاب

 .ريصنلا معنو یلوملا معن وهف «همامتإ ىلع يننيعي نأو ءاذه ياعسم يف

IES 



 تاحرتقمو تافيرعت

 .ءيش يف ثكمت ىلع لدي وهو «سبحلاو ٌفكلا :ةغللا يف فقولا

 اهتلعج اًقو ةملكلا تفقوو «فقت اهتلعج ةبادلا ٌتْفقو :كلوق ردصم وهو
 ۔'''فقو عضوم

 هيف سفنتي اتمز ةملكلا رخآ نع توصلا عطق وه : حالطصالا يفو

 ةملكلا عطق وه :ليقو ءاهنع ضارعإلا ةينب ال «ةءارقلا فانئتسا ةّينب ءةداع

 .'""ةليوط ةتكسب اهدعب امع

 . "اهدعب امع ةملكلا عطق وه :نييوحنلا دنع فقولاو

 عطق وه : حالطصالا يفو .عطقو نوكس ىلع لدي ةغللا يف :تكسلاو

 . ”سفنت ريغ نم ةداع فقولا نمز نود اًنمز توصلا

 مجعمو 2709/9 برعلا ناسلو ء۲۳٢۲ ٥/ نيعلا باتك مجعم يف فقو ةدام :رظنا )١(

 . ٠١١١/۲ طيسولا مجعملاو ‘cA * لم ةغللا نتم مجعمو ء١٥۱۳ ٦/ ةغللا سيياقم

 ء۲۳/۱ ىدهلا رانمو ء١٠١٠ /ةيرزجلا ةمدقملا حرشو ۲٤٤/١ رشنلا :رظنا (۲)

 . ۱۷۳ /ءادتهالا ملاعمو ء۲ /ةءاضإلاو

 :رظناو ۲٤۸/١« تاراشإلا فئاطلو ء۲۷ /۲ يضرلا حرشب بجاحلا نبا ةيفاش :رظنا (۳)

 ۳۸۱/٥٣۳. ددعلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ةلجم

 )٤( رشنلاو ء۷۳ /يبرعلا طخلا تاحلطصم :رظنا ۲۳۸/۱.



 ٠ م1 ١ هّلامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 ناينعم هلو ."'”ءيش نم ءيش ةنابإو مرص ىلع لدي ةغللا يف : عطقلاو

 اهنم لاقتنالاو ءاهئاضقناب نذؤي امم ءاَّسأر ةءارقلا عطق وه :لوألا

 . ىرخأ ةلاح ىلإ

 ' ملا لباقیو ءامسر اھدعب امع ةملكلا عطق ءمسرلا ملع يف : يناثلاو

 ۔''ٌلصولا یرد

 امبرلف .نيقباسلا انئاملع ىدل ظافلألا هذه نيب حضاو قيرفت كانه سيلو

 . اذه نايب يتأي فوسو .سكعلا وأ «تكسلاب فقولا نع مهدحأ ربع

 رخفو ءعمتسملا مهفو «يلاتلا غالبو ‹ئراقلا ةنيزو ةوالتلا ةيلح فقولاو

 . "”نيرياغتملا نيمكحلاو «نيفلتخملا نيينعملا نيب قرفلا فرعي هبو «ملاعلا

 فقولا ةفرعم نآرقلا بارعإ ةفرعم مامت نم :يرابنألا نبا لاق

 يذلا يفاكلا فقولاو «ماتلا فقولا فرعي نأ ئراقلل يغبنيف «هيف ءادتبالاو

 ئراقلا عيطتسي الو ,'*”فاك الو ماتب سيل يذلا حيبقلا فقولاو «ماتب سيل

 .هميلعتو هملعت بوجو ىلع ليلد اذهو «لصاوفلا ةفرعمب الإ نآرقلا مهف

 ءباقعلاو رانلا ركذ اهيف يتلا ةيآلا ىلع عطقي نأ يغبني : ينادلا لاقو

 يغبني كلذكو «باقعلاو ةنجلا ركذ اهدعب ام ناك اذإ ءاهدعب امم لصفيو

 .عطق ةدام ةغللا سيياقم مجعم )١(

 /ةيرزجلا ةمدقملا حرشو 25155 757/١ ناقتإلاو ء٤٢٤۲ ۔ ۲۴۹/۱ رشنلا :رظنا (۲)

 . ۲۸٠٦/٥۳ ددعلا مامإلا ةعماج ةلجم :رظناو 79١« /نآرقلا ةءارق ماكحأو ء٥

 . يلذهلل لماكلا نع دقن ينالطسقلل تاراشإلا فئاطل :رظنا (۳)

 )٤( /رصن يكم دمحمل ديفملا لوقلا ةياهن :رظناو ء۷۸/فقولا حاضيإ ۱٥٢١.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٢

 اًضيأ اهدعب امم لصفيو «باوثلاو ةنجلا ركذ اهيف يتلا ةيآلا ىلع عطقي نأ

 .''!باقعلاو رانلا ركذ اهدعب ناك نإ

 :فقولا عاونأ

 ئراقلل ضرعت يتلا «فقولا عاونأل ءامسأ ىلع فقولا ءاملع حلطصا

 مامتإ نع زجع وأ «سَمَن عاطقنا ببسب ءاًرارطضا هيلإ ٌدطضيو «هتءارق ءانثأ

 ةيأ ىلع فقي نأ ئراقلل نكمي اهدنعو .هريغو ساطع نم رذع وأ «ةءارقلا

 همزل هيلع فقو اميف ىنعملا متي مل نإف .ىنعملا اهب متي مل ولو ىتح «ةملك

 .ىنعملا اهب متي ةملك ىلع فقيل ءەب ءادتبالا حلصي عضوم نم ةداعإلا

 :يهف فقولا عاونأ امأو

 دصقل ئراقلا نم بلطي يذلا وهو :يرابتخالا فقولا :لوألا

 فقو مسقلا اذهب قحليو '''ہتراھم فرعت ىتح ءخیشلا نم ناحتمالا

 ءاهب اًملاع هنوكل «ةملكلا رخآ ىلع فقولا ةيفيكب هريغ مالعإل ئراقلا

 .فوذحملاو تباثلاو ؛لوصوملاو عوطقملا ةفرعملو

 امہ هلصيو .هيلع فقو امہ ئراقلا ئدتبي نأ طرشب ءزاوجلا :همكح

 . "”ءادتبا حلصي امم هلبق امب ئدتبيف الإو «هب ءادتبالا حلص نإ «هدعب

 ةرورض ببسب ئراقلل ضرعي يذلا وه :يرارطضالا فقولا : يناثلا

 «نايسنلا وأ «ّئعلا وأ «ساطعلا وأ ءسّمنلا قيضك ؛فقولا ىلإ هتأجلأ

 اهب متي مل نإو «ةملك ةيأ ىلع فقولا هل زوجي ذئنیحو .كلذ ىلإ امو
 ةملكلا هذه ىلع فقولا ىلإ هتأجلأ يتلا ةرورضلا هذه باهذ دعبو «ىنعملا

 )١( /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا ٠٠۳ .

 ۔۳۷ /ةءاضإلا قفز

 . ٠١ /علاوطلا موجنلا :رظنا (۳)



 دم هتامالعو هئاحلطصم ءادتبالاو فقولا : لوألا لصفلا

 ءاهلبق امب ئدتبيف الإو ءاهب ءدبلا حلص نإ اهدعب امہ اهلصيو ءاهنم ئدتبي
 . "هب ءدبلا حلصي امم

 يرارطضالا نم بكرت ام وهو :يفيرعتلا وأ يميلعتلا فقولا :ثلاثلا

 نم ءاھب اًملاع هنوكب «ةملكلا ىلع فقولا ةيفيكب هريغ مالعإل «يرايتخالاو
 '''فقولا ماكحأ نم هريغو ءلصولا وأ عطقلا ثيح

 رثكأب تئرق يتلا ةملكلا ىلع فقولا وهو :يراظتنالا فقولا : عبارلا

 كلذو .هجوأو قرطو تاياورو تاءارق نم اهيف ام باعيتسال ءهجو نم

 يقلتب صاخ وهو ءرشعلا وأ عبسلا تاءارقلا عمجب خيشلا ىلع ةءارقلا نيح

 : یلاعت هلوق نم کیتا نو :ىلاعت هلوق ىلع فقولاك كلذو «تاءارقلا

 ءارقلا نم عمجلا ميم ٌدم نمف ء[٤٦ :تايراذلا] دری ک6ا كين نل

 . لصولا وأ اهيلع فقولا هل زاج اهنكس نمو ءکيشَاف ىلع فقی ال

 ئراقلا رايتخا ضحمب فقولا وهو :يرايتخالا فقولا :سماخلا

 فقولا نم عونلا اذه نوكيو ءةقباسلا بابسألا نم ببس نودب «هتدارإو
 اذهو .اهدعب امو اهلبق امب ةينآرقلا ةلمجلا طابتراو «تايآلا يناعمل اًعضاخ

 اذه يف اًلّضفم هنايب يتأي فوسو .ةساردلا هذه يف ئنعملا وه مسقلا

 .ثحبلا

 أدب :لاقي ءهيف عورشلاو هفانئتساو ءيشلا حاتتفا :ةغللا يف ءادتبالا

 ٥9٤ل رأ هلعجو همدف يأ « هب ًادتباو ىهأدبأو

 )١( /رشنلا ةبيط ىلع مظانلا نبا حرش :رظنا ٦٤ .

 ) )۲موجنلاو ء١٤ /ةءاضإلا :رظنا الطوالع/9؟١.

 ) )۳/ةءاضإلا :رظنا ۳۷.

 )٤( حاحصلا :رظنا ١/١ ناسلو ء٤٥ /تادرفملاو ء۲۱۲/۱ ةغللا سيياقم مجعمو

 /برعلا ١/ 28جاتو العروس/١/ ٤١



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 ءاملعلا لمع یرج هيلعو .فقو دعب ةءارقلا ةدواعم :حالطصالا يفو

 مسا ىلع (فقولا) مسا اومدق ثيح ء(ءادتبالاو فقولا ملع) ةيمست يف

 ءادتبالا يفو «لصولا نع ئشانلا فقولا يف مهمالك نال ء(ءادتبالا)

 :ءادتبالا ىلع قلطي كلذلو «هدعب فنأتسي وهو ؛فقولا نع ئشانلا

 عطقلا) :هباتك (ھ۳۳۸ت) ساحنلا رفعج وبأ ىمس كلذبو ء(فانتئالا)
 0 ناس

 ٹہھ رن

 .١/يرسودلا ميهاربإ .د .أ تاءارقلاو ديوجتلا يملع



 2 نو  هتامالعو هتاحاطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 ىناتلا تحبملا

 فقولا تاحلطصم يف ءاملعلا فالتخا

 ءاّعساو اًفالتخا يرايتخالا فقولا ماسقأ يف فقولا ءاملع فلتخا

 هتاذ عضوملا نأ تبثي رخآو مات فقو عضوملا اذه نأ تبثي نم مهنمف

 ددعت :اهنم ءرومأل كلذو «يفاك فقو هنأ ىلإ ريشي رخآو « نسح فقو

 ءارآ ةرثك اهنع مجني يتلا تايآلا يناعم ددعت اهنمو «تاءارقلا هوجو

 هل اذه لكف «ةدحاولا ةيآلا ىف بارعإلا هوجو ددعت اهنمو «نيرسفملا

 مات ريغو ءام ريسفت ىلع اًمات نوكي فقولاف .فقولا عون ديدحت يف ةقالع

 نم هجوب ماتو .«ىرخأ ىلع مات ريغو «ةءارق ىلع ماتو «رخآ ريسفت ىلع

 اذه عضوم عم فقولا عون ددحيف .رخآ هجو ىلع مات ريغو «بارعإلا هوجو

 . اهبارعإ فالتخا وأ ءاهتاءارق هوجو وأ «ةيآلا ینعمل همهف بسح فقولا

 لبق يتلا ةرابعلا يف رظنلا وه فقولا ماسقأ نيب قيرفتلا يف طباضلاو

 ءیش دوجو بسحبف طبارض ةثالث هلو «هدعب ىتلا ةرابعلاو «فقولا عضوم

 : یھ طباوضلا هذهو «فقولا عون ديدحت نوكي اهلك اهدوجو وأ اهنم

 .ةيظفللا طباوضلا ١

 .ةرابع لكب صاخلا ىنعملا  ؟



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 .'”(عوضوملا) ماعلا قايسلا ۔۳

 «ميركلا نآرقلا يف فقولا بتارم حالطصا يف مهفالتخا أشن انه نمو

 دحأ لكل غوسيو «(حالطصالا يف ةحاشم ال) :مھلوق رهتشا اّمل هنأ كلذو

 ىلع اًصرح «عونمملاو «نسحألاو «نسحلا نايبل ءاش ام ىلع حلطصي نأ

 سمال دقو ."”بهاذم كلذ يف اوبهذ هتوالت ءادأو ىلاعت هللا مالک ميهفت

 ءادتبالاو فقولا ثحابم :لاق امنیح روشاع نب رهاطلا ةمالعلا باوصلا

 «كلذ يف بطخلا هيلع لهس هيلع ىنبت ام فرع نم نأ الإ . . .اًدج ةريثك

 . ريسفتلاو تاءارقلاو نايبلاو يناعملاو وحنلا ملع وه هيلع ىنبت يذلاو

 عضوملا يف فقولا زمر ديدحت يف اوفلتخا دق فقولا ءاملع نأ امكف

 : هتاميسقتو فقولا تاحلطصم يف كلذك اوفلتخا مهنإف .دحاولا

 مات فقو :هجوأ ةثالث ىلع يرايتخالا فقولا مسق يرابنألا نباف
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 . مات الو نسحب سیل حيبق فقوو ءماتب سيل نسح فقوو

 «مامتلا وأ ماتلا فقولا :هجوأ ةعبس ىلع فقولا مسق ساحنلا نباو

 . ”حيبقلا فقولاو :نایبلا فقولاو

 يف هرثأو ينآرقلا فقولاو «4 /ينآرقلا صنلا يف فقولا ةرهاظل يوحنلا ريثأتلا :رظنا )١(

 . ١8 /ةيفنحلا دنع حيجرتلا

 ةمدقمو ء۱۲۳ /نيلفاغلا هيبنتو ۰۲۴/١ ىدهلا رانمو ء۳۲۱ ۔ ۳۱۷/۱ رشنلا :رظنا (۲)

 ٠١. /يدنواجسلل فوقولا للع قيقحت

 يف ىلوأ لصولا ةمالع :رظناو ء٦۳۱/نآرقلاب ةقلعتملا ثحابملا ضعبل نايبتلا (۳)
 .۷ /هتءارقو ئراقلا ىلع اهرثأو فحاصملا

 )٤( ناقتإلاو ء۷١۱۰ /ءادتبالاو فقولا حاضيإ ۲/ ٥٤۳ .

 )٥( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠۹ .



 مال هئامالعو هئاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 هللا كديأ ملعا :لاق ؛فقولل ماسقأ ةعبرأ راتخاف ينادلا طسوتو

 ةعبرأ ىلع فقولا :مهضعب لاقف «كلذ يف اوفلتخا انءاملع نأ هقيفوتب

 يف هعبتو .كورتم حيبقو «موهفم حلاصو «زئاج فاكو ءراتخم مات : ماسقأ

 :اولاقو «زييمتلا اذه نورخآ ركنأو ."'”يواخسلا نيدلا ملع رايتخالا اذه

 زئاج رخآلاو «ماتلا وهو راتخم امهدحأ نامسق ءماسقأ ةثالث ىلع فقولا

 .فاك الو ماتب سيل يذلا حیبقلا ثلاثلا مسقلاو .ماتب سيل يذلا يفاكلا وهو

 لدعأ لوألا لوقلاو .ريغ ال حيبقو مات :نيمسق ىلع فقولا :نورخآ لاقو

 . '"'”لوقأ هبو يدنع

 فقولاو «مزاللا :بتارم تس فقولا يدنواجسلا مامإلا لعجو

 صخرملا فقولاو «هجول زوجملا فقولاو «زئاجلا فقولاو ؛قلطملا
 يدنواجسلاو .يفاكلاو ماتلا قلطملاب ينعيو ."”عونمملا فقولاو «ةرورض

 لاطأ هنأ الول «بتكلا عفنأ نم (فوقولا للع) هباتكو «نفلا اذه يف مامإ

 .دحاو فقو عضومل ۔ انايحأ ۔ نیتمالع لعجف ؛فقولا تاعيرفتب

 «ماتلاو «لماكلا :بتارم نامث فقولا نأ ىريف يربعجلا امأو

 . بذاجتملاو «صقانلاو «زئاجلاو «موهفملاو «حلاصلاو «يفاكلاو

 لدع هنكلو «ينادلا تاميسقت ديهمتلا هباتك يف يرزجلا نبا راتخاو

 .“*تادایزلا ضعب ىلإ ہرشنلا هباتك يف اهنع

 دشرملا بحاصل اًعبت «ماسقأ ةينامث فقولا يراصنألا ايركز لعجو

 )١( رشنلاو ء٥٤٦٦ /۲ءارقلا لامجو ء۷ /ىفتكملا ١/7١867.

 ) )۲/نو هللا باتك يف ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا ١ .

 ) )۳للع :رظنا الوقوف/177251١57.

 )٤( /يربعجلل ءادتبالاو فقولا يف ءادتهالا فصو ٦۳ .

 )٥( .اهدعب امو ۱۷۷ /رشنلا :رظنا



 «يفاكلا فقولاو ءنسحلا فقولاو «ماتلا فقولا :يهو «هرصتخا يذلا
 «نايبلا فقولاو «زئاجلا فقولاو .موهفملا فقولاو ؛حلاصلا فقولاو
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 فقولاو «ماتلا فقولا :يهو ينادلا تاميسقت يسقافصلا راتخاو

 ."”حبقألاو حيبقلاو «نسحألاو نسحلاو .ىفكألاو ىفاكلاو متآلاو ماتلا

 «ماتلا فقولا :عاونأ ةرشع ىلإ مسقني فقولا نأ ينومشألا ىريو

 ؛حیبقلا فقولاو «حلاصلا فقولاو «نسحلا فقولاو «يفاكلا فقولاو

 «ىفكألاو يفاكلاو «متألاو ماتلا :نيمسق ىلإ مسقني مسق لک نکل

 ."”حبقألاو حيبقلاو «حلصألاو حلاصلاو «نسحألاو نسحلاو

 لک مسقي نأ نود ؛يسقافصلا تاميسقت يفصرملا خیشلا راتخاو

 «مات :ةعبرأ فقولا ماسقأ نأ يهو «ينادلا عبت هنأ يأ «نينثا ىلإ دحاو

 .؟!حیبقو «نسحو ؛فاکو

 دحلا ىلع تداز تاميسقتلا هذه نأ قبس ام لالخ نم ىرت تنأف

 ءابيرغ اًرمأ تثدحأو .ءاملعلا مالك نم دوهعملا ىلع تجرخو ءلوبقملا

 عونتلا كلذ سكعناو .رصحنت ملو «طبضنت ملف « ضعب يف اهضعب لخادت

 عاونألا هذهب تلقثأ اهتاعبط ضعبف «فحاصملا ىلع هل دودح ال يذلا

 )١( تامدقملا /فحصملا شماه ىلع ءادتبالاو فقولا يف دشرملا يف ام صيخلتل دصقملا .

 ) )۲هيبنت الغافلين/8؟١7.

 ۔٢/٥۲ ىدهلا رام (۳)

 )٤( يراقلا ةياده ۳٦۹ /۱۔.



 6٦۹۹ هتامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 حبقلاو نسحلاو ةدوجلا ىلإ فقولا مهميسقت : يشكرزلا لوقي .ءارقلا نم

 اهب ةمسقلا تسيلف «كلذ ريغ ىلع لدي ناک نإو «كلذ ريغو ةيافكلاو

 اذإ ام شيوشتلا نم اهلئاقل لصح دقو ءاهلمعتسم ىلع ةافوتسم ةحيحص

 فالتخالا كلذ سكعنا دقو .'''فقولا يف ةفنصملا مهبتك يف هتدجو تئش

 .يآلا سوؤر ىلع ةصاخو «ةينآرقلا تافوقولا ىلع

 كم جت

 )١( نآرقلا مولع يف ناهربلا ١/769.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠۰

 لالا ثحيملا

 يآلا سوؤر ىلع فقولا يف ءاملعلا بهاذم

 مهنإف .فقولا زومر يف اوفلتخا دق نيقحاللاو نيقباسلا ءاملعلا نأ امك

 : بهاذم ىلع «هزاوج مدع وأ يآلا سوؤر ىلع فوقولا زاوج يف اوفلتخا

 اهدعب امب ءادتبالاو «يآلا سوؤر ىلع فقولا زاوج :لوألا بهذملا

 وه اذهو ءاهب اهدعب ام قلعت وأ ءاهدعب امب اهقلعت دتشا امهم ءاًقلطم
 : ىلاعت هلوق ىلع فقولاك .ةوالتلا ةهج نم هللا ىلإ هب نيدأ يذلاو يبهذم

 ںولمم واک امعا٭ :ىلاعت هلوقب ءادتبالاو نما رهن کلیروف

 4 ینب یا تيرا : یلاعت هلوق ىلع فقولا زاوجو .[4۳ 97 :رجحلا]

 اهيلع فقولا ناك ولو ىتح ٠١[. ۔ ۹ :قلعلا] لص اإ اَدَبعط :هلوقب ءادتبالاو

 :هلوقب ءادتبالاو «َنَِصْمَلِل ليو ىلع فقولاك ءدساف ىنعم ىلإ يدؤي
 4 َنإَصْمَلِلا» ىلع فقولا ناف [0  ؛ :نوعاملا] «4َنوُهاَس خالص نع َمُه نزلا
 اذهو .كالهلاو ليولاب نيلصملا دعوت ىلاعت هللا نأ هنم مهفيو «ةيآ سأروهو

 ءادتبالا نكلو اًعئاس ةيآلا سأر ىلع فقولا ناك وأ .ةيآلا نم دارملا ريغ ینعملا

 « لول مهكفإ ْنَب مّن آلآ» ىلع فقولاک .لطاب ىنعم ىلإ يضفي اهدعب امب
 ىلع فقولاف .[10؟ ۔ ۱٥١ :تافاصلا] 4َْبْدَكَل ْمُتإَو هلا دووم هلوقب ءادتبالاو

 امهمو «قلعت نم هل ناك امهم اًقلطم غئاس بهذملا اذه ىلع يآلا سوؤر

 دنع تكسي ءالعلا نب ورمع وبأ ناكو .ىنعملا يف داسف نم هيلع بترت

 تكسي نأ ةيآ سأر ناك اذإ ّيلإ بحأ هنإ) :لوقيو يآلا سوؤر



 ٦٦  هلامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 فقولا دمعتي ناك دقف «ينادلا ورمع وبأ بهذملا اذه راتخاو ء''(اھدنع

 امك ءالعلا نب ورمع يبأك اًملطم اهدعب امب ءادتبالاو «يآلا سوؤر ىلع

 رونلا لاقو ءراتخأ هايإو :لاقف ناميإلا بعش يف يقهيبلا هراتخا

 «ىرحأ - يب  هيدهب ءادتهالا نأل ءذخآ هبو راتخأ هايإو :يسلماربشلا

 . ”ىلوأو لضفأ هتنسب ءادتقالاو

 اذه نولحتني نيذلاو .ءادألا لهأ رثكأ نع بهذملا اذه رهتشاو

 ىلع ئراقلا باثي ةنس اًقلطم تايآلا سوؤر ىلع فقولا نوربتعي بهذملا

 اهنأ - لئ - يبنلا جوز ةملس مأ نع يور امب بهذملا اذهل لدتساو .اهلعف
 رلي :لوقي .ةيآ ةيآ هتءارق عطقي أرق اذإ ۔ لب هللا لوسر ناك :تلاق

 تر ولی دَمَحْلا#»# :لوقي مثءفقيملث ويحل نمل قا
 مح ےس جے

 ."7فقي مث ء4ا نما :لوقي مث .فقي مث .«ترييلنعلا

 :ىنادلا ورمع وبأ لاق

 ىفطصملا يبنلا نع ةياور ىتأ دق يآلا سوؤر يف ٌعطقلاو

 مامَتلا عضاوماهنأب مامإامريغ نعانءاجو

 9انيکح املك ٌحصو مهنع انور ام لامعتسا بحجبوف

 ۔ اہ هللا لوسر نأ  اًضيأ ۔ بهذملا اذه ىلع ثيدحلا ةلالد هجوو

 )١( /ءادتهالا ملاعم :رظناو ء۱/٥۳ ناهربلاو ء٢٦٢۲ /رشنلا ٠١ .

 )٢( /ةءارقلا لوصأ يف ةءاضإلا ٥٤ .

 اذإف» :هيفو هيلع اًتكاس دواد وبأو 2779/١4 دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا (۳)

 كردتسملا يف نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هجرخأو .«اًفرح اًقرح هتءارق تعنت يه

 . ۲۳۲ ۲۳۱/۲ هصيخلتو

 )٤( تاءارقلا يف رشنلا :رظناو ء۹٦۲ /ةهقفملا ةهبنملا ةزوجرألا العشر71١7/1١.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٢

 . طابترالا جیشوو .ةلصلا قيثو نم امهنيب ام عم .هتافصو

 لصاوف ةلزنمب تايآلا سوؤر نأب  اًضيأ ۔ بهذملا اذهل لدّتساو
 نم «زاجعإلا لامج يهو ءرعشلا يف يفاوقلا ةلزنمبو «رثنلا يف عجسلا

 هذه نأ ملعاو :روشاع نب رهاطلا لاق .'''فقولا لاجم اهنإ ثيح

 تانسحم ىلإ عجرت اهنأل «زاجعإلا نم دوصقملا ةلمج نم لصاوفلا

 يف عقتل لصاوفلا دنع فقولا يغالبلا ضرغلا نمف «هتحاصفو مالكلا

 يف رثأتت امك «لئامتلا كلذ نساحمب نيعماسلا سوفن رثأتتف ءعامسألا

 دنع فقولا يغبنيو .عوجسملا مالكلا يف عاجسألابو ءرعشلا يف یفاوقلا

 . "”اهنم اهنم ةيآ لك ةياهن

 «يفاكلا الو ؛ماتلا فقولا هل ًايهتي ال ئراقلا نأ ةرورضلا هيضتقت هسطتفت ةت اممو

 ةيظفل طباور  اًنايحأ  همامأ دجي نأ نم دب الف «هتوالت ىف زئاجلا الو

 نم هل صّلخملا دجي الو «ةوالتلا يف رارمتسالل ہوعدلت «ةيونعمو

 عضوملا يهف «يآلا سوؤر الإ هّسَمَن قاض دقو ؛فقولا لحمل رارمتسالا

 .”ةوالتلا نم فقولا دعب هئشني امل ةقاطلاب هيف دوزتي يذلا ديحولا

 اوعاري نأ يغبني هنأ الإ ءقح ىلع مه بهذملا اذهب نوذخأي نيذلاو

 ىلع ئراقلا فقیف ىذعلا ءاملع بهاذم عيمج ىلع تايآلا سوؤر دیدحت

 دعلا ىف تايآلا سوؤر ىلع فقي امك «ىندملا دعلا ىف تايآلا سوؤر

 . امامت ىفوكلا وأ « يرصبلا وأ «ىماشلا

 . ١٥ /ءادتبالاو فقولا ةفرعم ىلإ ءادتهالا ملاعم : رظناو ء"ه /١ناهربلاو «,5؟"/رشنلا )١(

 ۔۳۸ /فحاصملا يف ىلوأ لصولا ةمالع :رظناو «85 ۔ ۸۳/١ ريونتلاو ريرحتلا )٢(

 .۳۹/فحاصملا يف ىلوأ لصولا ةمالع :رظنا (۳



 بس  هتامالعو هئاحلطصم ءادتبالاو فقولا ؛لوألا لصفلا

 ءاهدعب امب ءادتبالاو ثايآلا سوؤر ىلع فقولا زاوج :ىناثلا بهذملا

 فقولا يف نكي مل اذإ وأ ءاهدعب ام نيبو اهنيب يظفل طابترا كانه نكي مل نإ
 يظفل طابترا كانه ناك نإف .دارملا فالخ ماهيإ اهدعب امب ءادتبالا وأ اهيلع

 ءادتبالاو پت منا َكِيَلْوأٌنظِي الأ : لثم «هدعب ام نيبو ةيآلا سأر نيب

 المع هيلع فقي نأ ئراقلل زوجي [٥٤-۔ ٤ : نيففطملا] 4 ميِظَع مول اهدعب امب

 ءةيآلا ةياهن لبق ام ىلإ عجري نأ هل يغبني نکلو «قباسلا ةملس مأ ثيدحب

 دق نوكي كاذنيحو ءيظفللا قلعتلل ةاعارم يع ملا وهو هدعب امب هلصيف

 . ىظفللا قلعتلا ةظحالمو ؛ثیدحلاب لمعلا نیب عمج

 نكلو ءاّئيش مهوي ال اًحيحص ةيآلا سأر ىلع فقولا ناك اذإو

 مهكنإ نم مَنِ آلا ىلع فقولاك ءاًدساف ىنعم مهوي هدعب امب ءادتبالا
 هنإف ٠١١ ١151[ :تافاصلا] 4َنوْدَكل و هلآ دلو هلوقب ءدبلاو 4 تولوق

 المع «ةيآلا سأر ىلع فقولا ۔ بهذملا اذه ىلع  ئراقلل زوجي

 حجري نأ هيلع نيعتي «ةيآلا سأر ىلع فقولا دعب هنكلو «قباسلا ثیدحلاب

 .دارملا ىنعملا ىلع اًهيبنتو «لطابلا ىنعملا مهوتل اًعفد «هدعب امہ هلصيف
 ىلإ عجري مهنم اًريثك نأل ,ىنعملا دسفي ءارقلا نم ريثك عوجر نأ عم

 .هب ءادتبالا زوجي ال هب ئدتبي عضوم

 مهوي ةيآلا سأر ىلع فقولا ناك اذإ هنأ بهذملا اذه باحصأ ىريو

 نوزيجي الف ٤[ :نوعاملا] لص ٌلّيَوْق# ىلع فقولاك ءاّدساف ىنعم

 َمهئاَلَص نع مه لأ هدعب امب هلصو  مهدنع - نيعتي لب «ذئنيح هيلع فقولا
 ىنعملا نايب ىلإ ةعراسمو «دسافلا ىنعملا مهوتل اًعفد 15 :نوعاملا] ٭َںوُھاَس

 .دوصقملا

 ًءاميإ ءةیآ لک سأر ىلع سفنت الب تكسلا زاوج : ثلاثلا بهذملا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤٦

 هب ةیاورلا تحصأ ءارس ءاًملطم يآلا سوؤر ىلع زوجي تکسلا نأ ىلع

 . يآ سوؤر اهنأ نایب يأ «نايبلا دصقل ‹لصولا لاح ال مأ

 هباتك يف ينادلا ورمع وبأ مامإلا هركذ ام :بهذملا اذه دنتسمو

 «ئرقملا دمحأ نب سراف انثدح) :لاق ثيح (ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا)

 :لاق .فسوي نب رمع انثدح :لاق ءناقدلا دمحم نب رفعج انثدح :لاق

 يديزيلا انثدح :لاق ءنودمح وبأ انثدح :لاق «كريش نب نيسحلا انثدح

 ناكو .ةيآ لك سأر دنع تكسي ناك هنأ «يرصبلا ءالعلا نب ورمع يبأ نع

 .'''ہدنع تكسي نأ ةیآ سأر ناك اذإ ىلإ بحأ هنإ :لوقي

 اذهل اًدنس حلصي ال يرصبلا ورمع يبأ نع يورملا بهذملا اذهو

 نوديريو ءعطقلاو تكسلا يظفل نوركذي ام اًريثك نيمدقتملا نال ءبھذملا

 ناسل يف ءفقولاو «تكسلاو «عطقلا :ةثالثلا ظافلألا هذهف «فقولا امهب

 هذه يناعم نيب قرفي ملو ءدحاو ىّئعمب ةءارقلا ءاملع نم نيمدقتملا

 .نورخأتملا الإ ةئالثلا ظافلألا

 اذهل ليلد هيف نوكي الف «فقولا رئالا اذه ىف تكسلاب دارملا ناك اذإو

 .رهاظلا فالخ تكسلا ىلع ةملس مأ ثيدح يف فقولا لمحو .بهذملا

 . "”ءادألا لهأو ءارقلا ةماع دنع فعضلا ةياغ ىف بهذملا اذه ناك اذهلف

 ءاهريغ ىلع همكحك ةيآلا سوؤر ىلع فقولا مكح :عبارلا بهذملا

 قلعتلا ثيح نم ةيآلا سأر دعب ام ىلإ رظنُب ذئنيحف .ةيآ سأرب سيل امم

 سأر ىلع فقولا زوجي الف «ةيآلا سأرب يظفل قلعت هل ناك نإف .همدعو

 .فقولا زاج يظفل قلعت هل نكي مل نإو «ةيآلا

 )١( ناهربلاو ء٢٦۲۲ /رشنلا ٠٠٠/١ /ءادتهالا ملاعم :رظناو ١١ .

  (۲)/قباسلا ردصملا ٥١ ۔



 +0 .. هئامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 - ي  يبنلا فقو اولّؤأت مهنأل «بهذملا اذه باحصأ نم بيرغ اذهو

 ئراقلا فقي نأ ىلوألاو .لصاوفلا نايب هب دصق هنأب تايآلا سوؤر ىلع

 .- يب هللا لوسر هدصق ام دصقي مث «ةيآلا سأر ىلع

 يونعملا قلعتلا همزلي يظفللا قلعتلا نأ قبس امم تفرع دقو

 ثيح نم  ءالؤه دنع  هريغو ةيآلا سأر نيب قرف ةمث سيلف «سكع الو
 فقولا تامالع بهذملا اذه باحصأ عضو اذهلو .همدعو فقولا

 اهريغ قوف اهوعضو امك «تايآلا سوؤر قوف فحاصملا ىلع ةفلتخملا

 «ةءارق ىلع تايآلا ضعب سأر ىلع فقولا اوعنمو .ةيآ سأرب سيل امم

 فط ىلاعت هلوق يف (لاصآلاو) ظفل كلذ ةلثمأ نمو .ىرخأ يف هوزاجأو

 .[01 :رونلا] (ِلاَصآَلاَو دشا اذ هل خم شکن ايف رک هرم أ هنأ نأ توي
 رسكب #ُحِيَس# ةءارقل ةبسنلاب هيلع فقولا زوجي ال نكلو ءةیآ سأر وهف
 يف لار نأ وهو «يظفللا قلعتلل اًرظن  روهمجلا ةءارق يهو - ءابلا

 نواحي وكلا إو ةو إو هلأ كو نع مب الو ت يهد ل لار : ىلاعت هلوق
 زوجيو .٭ مَن :هلوقل لعاف [۳۷ :رونلا] « ردصألاو ثواثلا هيف بَ امو

 «ةبعشو رماع نبا ةءارق يهو ءءابلا حتفب (حّبسي) ةءارقل ةبسنلاب هيلع فقولا

 فوذحم أدتبمل ٌربخ ةءارقلا هذه ىلع لار نأل «يظفللا قلعتلا مدعل

 .لاجر مه :ريدقتلاو

 ٌبّتِكح رلا» یلاعت هلوق يف ديلا ظفل :اًضيأ مهتلثمأ نمو

 زیزَملا طر لإ ْمِهَيَد ندي رتل ل ٍتملظل ي سلا ثا کل ہلا
 ةبسنلاب هيلع فقولا حصي ال نكلو «ةيآ سأر وهف ١[ :ميهاربإ] گدا

 ءاهلا رجب [؟ : ميهاربإ] ضّرالا ین اَمر تَوْمَسلا_ ف ام هل ىلا لا : ةءارقل

 نأ وهو «يظفللا قلعتلل اًرظن ءارقلا مظعم ةءارق يهو «ةلالجلا ظفل نم

 لصفلا زوجي ال هنأل ءەل نايب وأ زيزعلا ظفل نم لدب هذه ىلع ةلالجلا ظفل

 عفرب (يذلا هللا) :ةءارقل ةبسنلاب هيلع فقولا زوجيو .هنم لدبملاو لدبلا نيب



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 مدعل ءرماع نباو رفعج يبأو عفان ةءارق يهو «ةلالجلا ظفل نم ءاهلا

 مسالا هربخ أدتبم نوكي ةءارقلا هذه ىلع ةلالجلا ظفل نأل ء«يظفللا قلعتلا

 .(هللا وه) :ريدقتلاو فوذحم أدتبمل اًريخ وأ ءهدعب لوصوملا

 .يدنواجسلا روفيط نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا بهذم وه اذهو

 ةمالعلاو «ينامعلا ديعس نب يلع نب نسحلا دمحم يبأ خيشلا ةمالعلاو

 نب دمحأ خيشلاو «يراصنألا ايركز خيشلا مالسإلا خيش ققحملا

 .''”ينومشألا ميركلا دبع

 «يآلا سوؤر ىلع فقولا ةلأسم يف عساولا فالتخالا اذه ىلإ رظنا

 لحو لمأت ىلإ جاتحت ةلكشم هذهو ؛فقولا تاميسقت يف مهفالتخاك وهف

 داوسلا نأل .رظن لوطو لمأت دعب ريسفتلاو تاءارقلاو وحنلا ءاملع نم

 تامالعلا نم عاونألا هذه نيب قيرفتلا نونسحي ال نيملسملا نم مظعألا

 . اهلخادت ةرثكل كلذو ءزومرلاو

 فوقولل هيبنتلاب هبشأ اهنأل ءرهاظ بيع ةيآلا سأر ىلع رابتعالا مدعو
 كرت ىلإ ريشي ام ةباحصلا لمع يف الو ةنسلا يف دري مل هنأ امك ءاهيلع

 مزتلي ال يذلا نأ ىلإ روشاع نبا راشأ دقو .'''يّالا سوؤر ىلع فوقولا

 ءاهنم دوصقملا ضرغلا يف طيرفتلا هنم عقي يآلا سوؤر ىلع فوقولاب
 زومر ىلع فالتخالا اذه سكعنا كلذكو . "نآرقلا مظن يف ةدارم اهنأل

 . فیرشلا فحصملا زومر تعضو يتلا ناجللا ىدل فحاصملا

L&E 

 )١( /ءادتهالا ملاعم :رظناو ء٥ /دصقملاو ء۹/یدھلا رام 66 .

 )٢( /نآرقلا مولع يف ررحملا :رظنا ٥٦٦٢ .



 . ۔۹۷  هتامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 ثقولا تامالعو «فحاصملا ةعابط

 نمو .فوقولا عاونأ عيمجل اًرمر رشع ةعبرأ فوقولا زومر تغلب

 يف نيتمالع اهيلع اوعضو دق ميركلا نآرقلا نم عضاوملا ضعب نأ بيجعلا

 ‹عنملا ىلع لدت ىرخألاو «فوقولا زاوج ىلع لدت امهادحإ ءدحاو نآ

 «مصاع نع صفح ةياورب نانبل يف عبط يذلا فحصملاك «(ال «ج) لثم

 نأ عم «يدنواجسلا تاحلطصم لمح يذلا يناتسكابلا فحصملا هلثمو

 ربع اًريثك نيملسملا تدافأ «ةميظع تايباجيإ لمحي ريخألا اذه

 زئاج فقولا نأ ىلع لدت (ج) نأ وه زمرلا اذه ىنعم نأ الإ .'''روصملا

 اوعضوف ءنسحتسم ريغ فقولا دعب نم ءدبلا نكلو ءنسح فقو هنأل

 . فقت ال ىنعملا سيلو ءانه نم أدبت ال :يأ ء(ال) ةراشإ

 الإ ,فقولل زومر الب ةعابطلا راشتنا لبق فحاصملا مظعم ناك

 ةميدقلا فحاصملا تاطوطخم يف رظني يذلاو .هسفنل مهضعب هعضو ام

 رظنا ءاًحضاو كلذ ىري «فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم اهاوح يتلا

 :ةميدقلا فحاصملا تاحفص ضعبل ةروصلا هذه ىلإ

 )١( /هتءارقو ئراقلا ىلع اهرثأو فحاصملا يف ىلوأ لصولا ٠ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 نم ناك يذلا ءداؤژف كلملا فحصمل ىلوألا ةعبطلا ىلع اهتتبثأ .فقولل

 .'''انمز ىف تاعبطلا دوجأ

 :فحاصملا ف فقولا تامالع فالتخا

 «م) :زومرلا هذه نع نولءاستي ةمألا ماوعو نيفقثملا نم اًريثك نإ

 يذلا فقولا لثمت لهو ؟تعضو ىتم «(خلإ ...ال ؛ج یلص «ىلق

 ةيبرعلا ءاملع نم رظن ةداعإ ىلإ جاتحت زومرلا هذه نأ مأ ؟هلجأل تعضو

 ؟ريسفتلاو تاءارقلاو

 «تركذ امك «فقولل زومر الب ةعابطلا راشتنا لبق فحاصملا تناك

 ثامالع اهيف ققحت مل ٌتاطوطخم كانهو ءهسفنل مهضعب هعضو ام الإ

 تاطوطخم ىلإ ميركلا ئراقلا ليحأ انأو ,ةيصخش اهنكل «فقو

 .اًحضاو كلذ ىريل .فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم يف فحاصملا

 )١( /عابضلا دمحم يلع خيشلل فيرشلا فحصملا خيرات :رظنا ٠٤ .



 > 4 ۰ ہلامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 يف نودهتجملا دهتجا دقف «ةيفيقوت تسيل فقولا تامالع نإ ثيحو

 ىلإ جاتحت ةريثك عضاوم تيقبو «ميركلا نآرقلا يف عضاوملا نم ريثك
 .داهتجاو ةسارد

 فقولا تاحلطصم تأشن «ثيدحلا رصعلا يف ةعابطلا ترهظ املو

 .اهضعب نع ةفلتخم تناكو «يمالسإلا ملاعلا يف فحاصملا تاعبط يف

 يتلا فحاصملا نع ثدحتأ امنإ .فحصملا ةعابط نع ثدحتأ ال انأو

 . ةعابطلا نمز يف فقو تامالع تلمح

 دجت ام الإ «فقو ةمالع هيلع دجت ال اًميدق فحاصملا نم عبط امف

 .(فق) ةمالع اهنم ةميدقلا خسنلا ضعب ىلع «ةيصخشلا فحاصملا ىلع

 ةطساوب فحاصملا يف فقولا نكامأ اوديق نيذلا نم :انه لاؤسلا

 ؟زومرو تامالع

 ةعوبطملا فحاصملا قيقحت ىلع تفرشأ يتلا ناجللا يه :باوجلا

 :ناجللا هذه نمو ءةعابطلا رصع يف

 ريهشلا «دمحم نب ناوضر» ققحملا خيشلا هبتك يذلا فحصملا - ١

 ىنتعاو «هتعابطب ةرهاقلاب ةيهبلا ةعبطملا تماق (ھ۱۳۰۸) ماع ء یتاللخملاب

 «ماتلا فقولل ءاتلا «هيلع ةلاد ةمالعب فقو لك اًريمم فوقولا نكامأب

 ءزئاجلل ميجلاو «حلاصلل داصلاو ءنسحلل ءاحلاو «يفاكلل فاكلاو

 .يتاللخملا فحصمب فحصملا اذه فرع .موهفملل ميملاو

 ايكرت فحصم ققح يذلا رودقب ىفطصم ديسلا اهسأرت يتلا ةنجللا - ۲
 عد زال -م- جا ط) :زومرلا نم فحصملا اذه يف تبثأف ء(ھ۱۳۰۹)

 اهوتبثأف ءاّبيرقت فوقولا للع يف يدنواجسلا تاحلطصم ىهو «(ص -

 . كاذنآ عبط يذلا ةينامثعلا ةلودلا فحصم ىلع



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۷۰٠۰

 نيطاسأ نم ةنجل نيوكتب (ھ۱۳۳۷) ماع رهزألا ٌةخيشم ترمأ 8
 ريهشلا ينيسحلا فلخ يلع دمحم خيشلا :مهو «بدألا غباونو «ملعلا

 :ةذتاسألا نمو «.(ه1707ت) قبسألا ةيرصملا ئراقملا خيش «دادحلاب

 ةنجللا هذه تنوكو .يردنكسإلا دمحأو ؛ینانع یفطصمو «فصان ینفح

 ۔ هيلع نوکی نأ بجي امیفو .هطبضو ؛همسر يف «فحصملا يف رظنلل

 اهاقلتو «ةعبطلا هذه تعاشف .لوألا داؤف كلملا فحصمب ىمسملا وهو

 ىلإ هيف فوقولا تامالع ةنجللا تَمّسقو .لوبقلاو اضرلاب يمالسإلا ملاعلا

 امہ هلصو حصي الو «هيلع فقولا مزلي ام وهو ءمزاللا فقولا :لوألا

 .(م) اذكه ةدرفملا ميملا ةمالع هل تعضوو «هدعب

 امب هلصو حصي امك «هدعب امب ءادتبالاو هيلع فوقولا حصي ام : یناثلا

 هذه هل تعضوو دعب امہ هلّضو نم نسحأ هيلع فقولا نأ ريغ «هلحب

 . ىلوأ فقولا :اهلصأو « ةتوحنم ةملك ىهو .(ىلق) ةمالعلا

 ؛هيلع فقولا نم حجرأ هدعب امب هلصو نأ ريغ يناثلاك :ثلاثلا

 لصولا :اهلصأو .ةتوحنم ةملك يهو .(ىلص) ةمالعلا هذه هل تعضوو
 . '”ىلوأ 8ع

 حيجرت ريغ نم ءاوسلا ىلع لصولاو فقولا هيف زوجي ام : عبارلا

 .(ج) ةمالعلا هذه هل تعضوو «رخآلا ىلع امهدحأ

 اذإف «هذعب امي ءادتبالا حصي الو «هيلع فقولا حصي ام : سماخلا

 )١( اًديدش اًبارطضا فحاصملا يف ةبرطضم يهو ءيفاكلا فقولا لثمتو .



 ۷۱ 7 هّتنامالعو هناحاطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 فقولا وهو «هدعب امب هلصيف عجري نأ هيلع نيعت ئراقلا هيلع فقو

 .(ال) ةمالع هل ةنجللا تعضوو «نسحلا

 ىلع فقولا حصي ناعضوم كانه نوكي نأ وهو «ةقناعملا فقو : سداسلا

 تعضوو ءرخآلا ىلع فقولا عنتما امهدحأ ىلع فقو اذإ نكلو ءامهنم لك

 نم مسق لكل تلثمو .ثلثملاك طاقن ثالث يه يتلا «قناعتلا يتمالع امهل

 .زومرلا هذه هيلع ةنجللا تتبثأ ثيح «فحصملا ةياهن يف ةتسلا ماسقألا

 :ناونع تحت فحصملا ليذ يف ةرقوملا ةنجللا هذه تركذ دقو

 ةباتك يف هيلع تراس يذلا جهنلا (فيرشلا فحصملا اذهب فیرعت)

 .هبازحأو هئازجأ نايبو «هتايآ دعو .هطبضو همسر يف «فحصملا

 هتادجس نايبو ءاهتامالعو «هفوقو نايبو «هيندمو هيكم نايبو «هعابرآو

 ."'"اهتامالعو ءاهعضاومو «هتاتکس نايبو ءاهتامالعو ءاھعضومو

 داؤف كلملا فحصم وأ (ىلوألا رهزألا ةعبط) ةخسنلا هذه ىمستو

 .لوألا

 خيشلل ناكو «فحصملا ةعابطب ماشلا دالب ءاملع ىنتعا امك ۔ ٤

 ءارقلا خيش ةطايخ بيجن دمحم خيشللو «ماشلا ئراقم خيش باطخ نيسح

 مهل ناك صمح ءارق خيش دوسلا نويع زيزعلا دبع خيشللو «بلح يف

 يتلا تامالعلا نع اوجرخي مل مهنكل :فقولا تامالعب صاخ مامتها

 .يدنواجسلا تامالع دمتعا مهضعبو ءرهزألا اهعضو

 ةسائرب «ةمركملا ةكم فحصم قيقحت ىلع تفرشأ يتلا ةنجللا ۔ ٥

 ةحرف تناكو (ھ۷٣٦۱۳) ماع ردص يذلا «يضاقلا حاتفلا دبع خيشلا

 )١( دمحم يلع خيشلل فيرشلا فحصملا خیرات الضباع/۷١.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠٠ ۷٣

 ايدام اًمعد هيلع نيمئاقلل مدقو «ةريبك هروهظب - هك  زيزعلا دبع كلملا
 . اًيخس اًيونعمو

 رهزألا فحصم تامالع نع ةمركملا ةكم فحصم تامالع جرخت مل

 .لكشلاو «جارخإلاو «ةفرخزلاو «ةعابطلا يف فلتخی هنكلو «ىلوألا

 ةنوكم «رهزألا ءاملع نم ةنجل دعب اميف  رهزألا ةخيشم تلكش - 5

 خيشلاو «راجنلا يلع دمحم خيشلاو «عابضلا دمحم يلع خيشلا نم

 يتلا تامالعلا اوسردف «ينويسب ميلحلا دبع خيشلاو « يضاقلا حاتفلا دبع

 الإ هفحصملا ةباتك يف اوريغي نأ نود «ىلوألا رهزألا ةنجل اهتعضو

 ضعب طبضلا نمو «تاملكلا ضعب مسرلا نم ةنجللا هذه تبذهف ریسیلا

 يقبو .عضوم ةئمنامث نم رثكأ فقولا تامالع نم تبذه اهنكل «تاملكلا

 .ةيناثلا ةعبطلا يف رهزألا فحصم ىلع اهوتبثأف «فقولا تامالع نم يقابلا

 انداقتعاو ءةنجللا هذهل انريدقت عم اننإو : عابضلا دمحم يلع خيشلا لاق

 هذه يف هزاربإو «هحيحصتو فحصملا اذه ةباتك يف دوهجملا نم تلذب اهنأ

 ةدلاخلا اهراثآ نم لمعلا اذه ُذعیو «هيلع ركشت ام ةميركلا ةقيشلا ةروصلا

 ضعب ىلوألا فحصملا ةعبط ىلع انظحال دق «ةديجملا ةليلجلا اهلامعأو

 .''روسلا تامجرتو فوقولاو «طبضلاو ءمسرلا يف تانه

 ناتسناغفأب ىطسولا ايسآ يملسمل ةينيدلا ةئيهلا اهتنيع يتلا ةنجللا ۔۷

 تامالع ىلع ترصتقاو «فحصملا ةعابطب تماقف (ھ۱۳۸۸) ةنس

 فقولاو ءزئاجلا فقولاو «قلطملا فقولاو «مزاللا فقولا :يدنواجسلا

 . عونمملا فقولاو «ةرورض صخرملا فقولاو «هجول زوجملا

 اهيلع اوتبثأ يتلاو «يبرعلا برغملا يف تحبط يتلا فحاصملا ۸

 ۔۷۷ /قباسلا ردصملا (١)



 e يب هثامالعو هئاحاطصم ءادتيالاو فقولا :لوألا لصقلا

 دقو ؛مھدنع فقولا عاونأ لكل ةمالعلا هذه تمدختساف ء(هص) ةمالع

 .كلذ يف يبرغملا يطبهلا خيشلا تافوقو اودمتعا

 ةسائرب (ھ۱۳۷۰) ةنس دادغبب فاقوألا ناويد اهنيع يتلا ةنجللا 4

 فوقولا للع نم فقولا زومر اوعضوو «ظعاولا نيدلا مجن خيشلا

 فقولاو «زئاجلا فقولاو «قلطملا فقولاو «مزاللا فقولا : يدنواجسلل

 اوذخأو .عونمملا فقولاو «ةرورض صخرملا فقولاو ءهجول زوجملا

 سمخ فحصملا اذه عبطو .فيرشلا رهزألا فحصم نم تايآلا ماقرأ
 .۶''تاعبط

 ققح يذلا وهو ؛زیمم دهجب يزاغنبلا داوجلا دبع خيشلا ماق - ١
 ةنس سنوتب رانملا ةعبطم بحاص هرشن يذلا «يسنوتلا شرو فحصم

 .(ك «ج ءم) :زومرلا نم فحصملا اذه يف درو دقو ء(ھ۱۳۹۰۵)

 «ةرونملا ةنيدملا فحصم ىلع تامالعلا تعضو يتلا ةنجللا ١

 ةسائرب ةعجارملا ةنجل ُتّناكو )2١405« ماع ْتَعِبَط يتلاو «ىلوألا ةعبطلا

 ةعبط نع ةخسن نوكت ةعبطلا هذه داكتف .ئراق حاتفلا دبع زيزعلا دبع خيشلا

 . اًبيرقت ةقباطتم تءاج فقولا تامالع نأل «ةيناثلا رهزألا

 «ةرونملا ةنيدملا فحصم ىلع تامالعلا تعضو يتلا ةنجللا ١

 ةسائرب ةعجارملا ةنجل ٌتّناكو ء(ه570١) ماع ُتَعِبَط يتلاو «ةيناثلا ةعبطلا

 تامالع نم ةنجللا هذه تريغف ‹يفيذحلا نمحرلا دبع نب يلع خيشلا

 ةعبطلا نم اهتديق «اًعضوم نيتسو ًةعبسو ةئم ةميدقلا ةعبطلا يف فقولا
 (ال) ةمالع تفذح اهنأ ىلإ ةفاضإلاب «نيتعبطلا نيب يتنراقم ءانثأ ةديدجلا

 تنيبو «ثحبلا اذه نم لقتسم لصف يف اھُتُسرد دقو .اًلماك فحصملا نم

 )٦ /دمحلا يرودق مناغل قارعلا يف فحصملا ةعابط 7١9.



 نأ ىلإ ءنآلا اھتحابإ نكمي الو .هرييغت مت عضوم لك يف ءاملعلا ءارآ

 . فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم ىلع ضرعت

 ةعابطل ةمدخ مظعأ نإ :لوقأ نأ يلع بجاولا نم هنأ ىرأ يننكل

 ةعابط نم دهف كلملا عمجم هب ماق ام يه  يمالسإلا خيراتلا ربع ۔ فحصملا

 تاعبطلا يف اهنم ْريثك َرّيغَت دق ناجللا اهتعضو يتلا زومرلا هذه نإ

 اذه ىقبي ىتحو «يعرشلاو يوغللا یوتسملا يف فالتخالل اًعبتو ءناجللا

 .اًدبأ اًرجعم باتكلا

 «ةرقوملا ناجللا هذه لامعأ ىلع تاظحالم يدل نإف اذه لك عمو

 . اذه يثحب نم لصف رخآ يف اهتبثأ

 كمي شر



 1: هتامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 سماخلا ثحبملا

 فقولا تامالع نم هرييكت يغبني او

 اهتعضو يتلا زومرلا نم نأ دجي «فحاصملا تاعبط لمأتي يذلا

 قيرفتلا نكمي ال نازمرلا ناذهف .(ىلص)و ء(یلق) اهيلإ راشملا ةنجللا

 ئراقلاو «لصولاو فقولا نيب زاوجلا ىلع رودت اهنأل «ةقدب امهنيب

 ىلوأ ناكل ءزاوجلا ليبس ىلع اهلك تناك ولف «قيرفتلا اذه نم ديفتسي ال

 ناك نإو «نطاوملا ضعب يف فلكت نم ولخي ال يذلا «قيقشتلا اذه نم

 ؛(یلص) ةمالع وه فحاصملا نم هفذح حرتقأ يذلاو .اهضعب يف اًرهاظ

 ناك نإو «نطاوملا نم ريثك يف اهنومضم نع ربعت الو «ئراقلا كبرت اهنأل
 يف ةريثك اهنأل «ةليلق اهنم ةلثمأ ضرعتسأ فوسو .''''اھضعب يف اًرهاظ

 :ثحبلا اذه اهعسي ال «ليوط لمع ىلإ جاتحتو «فحاصملا

 :(ىلص) ىلوأ لصولا ةمالع ١

 يف هلجأل تعضو امع ربعت ملو «ةقدب عضوت مل اهنأل ءاھفذح حرتقأ

 : طقف ةلثمأ ةعبسب يفتكأس ءاَّدج ةريثك اهتلثمأو «فيرشلا فحصملا
 دع

 و ۰ ص رک ہر ر ھم ےب لس ل 3 ماع رکھ ع 5 5 2 و ےس
 مهلو وسع َمهرص قلعَو ْمِهِعْمَس َلَعَو مهبول لع هللا متخ#» :ىلاعت هلوق ١

 هنس لر هلوق ىلع (ىلص) ةراشإ تعضو [۷ :ةرقبلا] 4ٌةيِظَع ُباَدَع
 0 دم ص .ee هَ “یل 8ع ع 575

 )١( /نآرقلا مولع يف ررحملا ٦٢٢.



 ع ےس ےبذع 1 ۰ ١ ھ 1 1 0 ۰ ۳

 :اّضیَأ لاقو .روهمجلا دنع عفرلا ةءارق يهو «ةواشغلا تعفر اذإ مات فقو

 . فاك مهعمس ىلع فقولا ناك ةواشغلا تبصن اذإف

 دنع نسح فقو وهو ؛لصولا نم ىلوأ فقولا نأ وه باوصلا اّذإ
 دع

 ةعوفرم ةواشغو «ةيئادتبا ةلمج #«ُهَوَّسِغ َمهرَّصِبَأ لعو# هلوق نأل .يرابنألا

 .رخؤم أدتبم ةواشغو ءمدقم ربخ رورجملاو راجلا نأ ىنعمب .''ءادتبالاب

 دم

 ظفل رركو «4هَوَسِغ ممِرَصا لو :لاقف فنأتسا مث ؛عطقنا دق متخلا

 ."”عامسألا متخ ريغ بولقلا متخ نأ وهو «نيمتخلا رياغتب رعشيل (ىلع)

 آم املا نم دراو آب ءآکلاو اشرف الا كل َلَعَج ىلا : ىلاعت هلوق - ١

 ٢٢[. :ةرقبلا] تروم وادا هي اول الك کل اًْدِر تارا یم دب اک

 « نسح فقو وهو کل افر ىلاعت هلوق ىلع (ىلص) ةراشإ تعضو

 اذه نال ء(یلص) ةمالع هيلع عضوت الأ ىلوألاف «هدعب امب ءادتبالا نكمي

 :يرابنألا نبا لاق «نسحلاو يفاكلا نيب فقولا ءاملع دنع ددرتي عضوملا
 ع ع 1 ع اع ها 8 5

 تاب مل هنال «ءلوألا نم نسحأ وهو «نسح ہم ہل اقر هلوق ىلع فقولاو

 دنع زئاجو «ىنادلا دنع فاك فقو وهو . ظفللا ىف هب قلعتي ام هدعب

 . بيقعتلا ءاف عم مظنلا عاطقنال :لاق «يدنواجسلا

 ےس هر ۔یک ص م ماي ۔ہ ۶ رضا م ےک رص ۰ 5 3

 نم رت ٍتنَج مه ْنأ ٍتنحِلَدَصلا اولی اونم يذلا ِرشو#»© :ىلاعت هلوق - ٣

 )١( بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا القراء١/ ٠١١ .

 . هللا هظفح ليعامسإ نابعش روتكدلا ذاتسألا اذه ركذ دقو ء۹٥۲ /ءادتبالاو فقولا حاضيإ (۲)

 .58-١/09ىدهلا رام (۳)

 )٤( /ءادتبالاو فقولا حاضيإ ٦٢٢۔

 ۔۱۹۱/۱فوقولا للعو ء۱۷۱/یغفتکملا )٥(



 ۷۷۰. هتامالعو هئاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 وی اُ لق مات ىلا اده وُ ار رت ني اہ أوفي امل ڪ رھن “نالا اهن
Oةرقبلا] تود اهيف اهيف 2 هو ہول جوزا آف اف مملو و 2 : 

 نأ عم «ٌردهْنَأْلا» : هلوق ىلع تتبثأ يتلا (ىلص) ةراشإ ىلإ رظنا

 قلطمو «ىنومشألاو يرابنألا دنع نسحو ءينادلا دنع فاك هيلع فقولا

 يتلا ةلمجلاو «هدنع يفاكلا وأ ماتلا لثمي قلطملاو ء'''يدنواجسلا دنع

 اذإ ءلصولا نم ىلوأ هيلع فقولاف .اهب ءادتبالا زوجي ةيفانئتسا هدعب

 .یلوأ لصولا : ينعت يتلا (ىلص) ةمالع هيلع عضوت نأل ةجاح ال

 اع رق 2ھ جیو + م در

 7 ِتّملْظلا لِ را تي ب -- توما مهن ادرك ےک ۶ ےک ر 1 5 ے 2 مر پرس ےک ەر
 ۲٤۷[. :ةرقبلا] 4« توك ف مھر الا ثحص

 لإ :هلوق ىلع (ىلص) فقو ةمالع فحاصملا تاعبط يف تتبثأ
 ءةنس عفان ةءارقب اهيلع فقولاف «يندملا دعلا يف ةیآ سأر اهنأ عم :4ٍرْوتلأ

 صفح فحصم يف يآلا سوؤر ىلع فقولاک روثلأ لإ ىلع فقولاو
 هنوكلف رولا لإ ِتّمُلظلا نيه دع نمو : ينادلا ورمع وبأ لاق .ءاوسب ءاوس

 لاق هبو «ساحنلا دنع فاك فقو وهو .ةيفاك ةلمجو ءالقتسم اًمالك

 «يدنواجسلا دنع قلطم وهو «نسح : ينومشألاو لازغلا لاقو «يوازكنلا

 . "”يبرغملا يطبهلا دنع (هص) فقوو

 ىلع سأر يهو «ىلوأ لصولا ةمالع اهيلع عضوت فيك بجعأل ينإو

 . ٠١ /١ىدهلا رانمو ء١٢٦۱ /ىفتكملاو 2776 /فقولا حاضيإ : رظنا (١)

(Y۲)للعو ء٢۰١۲ /نآرقلا فقو دييقتو ء۱ دشرملاو ء٦۱۱/ورمع ىبأل نايبلا :رظنا  

 ٠٣۸۱١ ىدهلا رانمو ۰۸٦ فوقولا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 8

 يف يآلا سوؤر ىلع فوقولا مكحك عفان ةءارق يف اهمكحو يندملا دعلا

 . مصاع نع صفح فحصم

 مث .ىلوأ فقولا ةمالع اهيلع عضوت نأ دب ال ناك نإ  ىلوألا ناكو

 نیب ةقرفتلل ہہدعب امع لصفنمو «مات (رونلا ىلإ) :هلوق ىلإ ىنعملا نإ

 ,"”ةيآ سأرو مات فقولاف ءرافكلل تيغاوطلا ةيالوو «نينمؤملل هللا ةيالو

 ؟(ىلص) ةمالع هيلع عضوت فيكف
7 “a 2 هم رم سر را K ذك ۔یي ٤ا6 امور عدي یر رتی لک رس یزلاگ و اک : یلاعت ہلوق ۔ ٥ 

 لب لاق موت ضعب وا امو تیل لاق تيل مك لاق ہهَتَعب مث ماع ةا هلآ هت اف اھَيْوَم دْعَب هللا ۔ ےک ے اع هل ےگ سرہ ےہ ےگ ےہ < ہہی ےس ےک ےک 2ھ ےہ هع 5 مہ ا
 ام 50
 ےک عد 4 - ےس گھر ٭ھ کپ ےک ھہ ےک 22 ےک رر رک ى شے ا ٹک

 تت املف امحل اهوسكت مٹاھرَْنَت فيك ریا ظیلا 1! رظنأَو ساتل ُةَياَء 27 ریپ کک تہ رہ رع حصص رب یر رس رخل را رپ ےس 0غ 2 رم دع م7 ے
 ۲٥۹[. :ةرقبلا] ريم ىم نك لع هللا نأ ملعأ کس ےل یک 2

 اهنأ دجت «ةيآلا هذه يف (ىلص) ىلوأ لصولا عضاوم ىلإ رظنا
 ء«فقولل ةحلاص يه ةتسلا عضاوملا هذه نم عضوم لكف «ميقتست ال

 وأ ماتلا فقولا نمض فقولا ءاملع اهركذ دقو «هدعب امب ءادتبالا زوجیو

 تامالع نوكت مث نمو .اًدبأ ىنعملا دسفي ال اهيلع فقولاو ء'''يفاکلا

 اًقئاع نوكت لب «عضاوملا هذه عيمج يف اهل ىنعم ال ىلوأ لصولا
 «ةءارقلاب توصلا نيسحت اهعم مدعنيو ءدومحملا فقولا ىلإ لوصولل

 ."”يرارطضالا فقولا لبق ام ىلإ ةداعإلاب ةيآلا مظن لتخیو
 و ےس برج 1 ےک رگ ےس ےس ,ں رہ :

 ۔۱۷ /فحاصملا يف ىلوأ لصولا ةمالع :رظنا )١(

 ۔٣٣٦۳ /۱ ءانغ هيفف دشرملا يف ينامعلا هلاق ام رظنا (؟)

 .١7/فحاصملا يف ىلوأ لصولا ةمالع :رظنا (۳)



 ۷۹ هتامالعو هئاحلطصم ءادتبالاو فقولا :ل لوألا لصفلا

 .زئاج ماع ةئاِمالف . فاک #« وب شعب اف .فاك 28 یک مڪو .حلاص

 نأ كش نم اذه دعب لهف . "7 نسح سات اب .زئاج سكي ملا
 .(یلص) ةمالع اهيلع عضوت نأ يغبني اال اَذِ ؟فقولل ةحلاص عضاوملا هذه

 5 الأ کسی ممر مک ام دتا ولا که :ىلاعت هلوق ۔٥

 ماو ڪر ن َقْلَمِإ نت مكمن 1 اوانشن الو انس ندلولایو اک

 ۷4 | ہلا مرح لأ سنا اوم الو طب اکو اھم رھ ام کوا أوبَرْشَت
 6١[. : ماعنألا] کول کما دب مکن صو کلد

 اهنأ دجت ةيآلا هذه يف (ىلص) ىلوأ لصولا عضاوم ىلإ كلذك رظنا

 :يدنواجسلا لاقف يقابلا امأو ,TEE ىلع ةمالعلا الإ «ميقتست ال

 ءادتبال «ج  «ًمسْعِإ» .نيدلاولاب اونسحأو يأ. . .ط  «اًكيش»
 .ط - يكمل .اولتقت ال نأو يأ «فطعلا لامتحا عم ؛يهنلا

 نیب لصفلل ج۔ چپ لب اک «ضراعلا عم فطعلل ج ۔ ماكو
 نايب ءاهتنال ط  #«ّْنَحْلب الل «نيتلمجلا قافتا عم نيمظعملا نيمكحلا

 . "”ءاكحألل ءاصيإلا ديكوت ىلإ ماكحألا

 1 رک

 چ نما نيه « نسح # ًتحِ © « نسح # یس :ينومشألا لاقو لإ * ط ےس ےس ا 8 ۶ع 8

 نيب لصفلل «فاك لب اصول هلثمو .فاك شاكر زئاج دع 2
 فاك چپ یاب الا «نيمكحلا

 قحي الأ ؟ینعم نم تامالعلا هذهل لهف «ملعلا اذه ةذباهج هلاق ام لمأت

 للع يف يدنواجسلا هلاق ام عجارو ء٣٣٦۳ /ادشرملا يف ينامعلا اذه هيشي ام ركذ )١(

 ۔۳۳۳/۱ فوقولا

 . ٤۹4۲ /۲فوقولا للع (۲)

 .١١ا//5؟١دشرملا يف ينامعلا اذه هبشي ام ركذ دقو ء١/٢٥۲یدھلا رام (۳)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 ئراقلا َسَفَن نأل ؟هتءارق يف ئراقلا كبتري ال یتح ءاهرييغت ىلإ وعدن نأ انل

 هنإف «لصي مث «ديعي ئراقلا راصو ٌّسّمَنلا عطقنا اذإف «ةلماك ةيآلا بعوتسي ال

 فحاصملا يف اهدوجو ةحاس نإف الإو .طقف ةلثمأ هذهو . ینعملا لتخي

 . فيرشلا فحصملا نم (ىلص) ةمالعلا هذه لازت نأ يغبنيف .اًدج ةعساو

 لَا امي ثم لَو وم لو ذأ ہیک دو ۷

 کک ما ڪاما ْمُكَلَو اسمعا اک مکی و اسر ھا كي ليکل ثزوأو يک ڪڪ ن هک
 ٠۰ :ىررشلا] 4ی را کل مک ا کو اتي

 کپ

 ةيآلا ركذ نأ دعب «ءارقإلا لامج يف يواخسلا نيدلا ملع هلاق امم

 اهتفلسأ يتلا لوصألا ىلع ةينبم «ءادتبالاو فقولا نم عضاوم هذهف) :لاق

 كرتو ءاھتفرعم ىلع وه امنإ دامتعالاو «نسحلاو يفاكلاو ماتلا ةفرعم يف
 نوطلغي مهنإف «شرفلا يف بابلا اذه يف نوفنصملا هركذ امب رارتغالا

 امم كلذ وحنو «نسح وهو فاكو «فاك وهو ؛نسح نولوقيو ءاريثك
 لوقي . عضاوملا هذه فقولا ءاملع نم ريثك ركذ دقو .. ۱ '*مھفیئاصت هب دهشت

 رخ ب ےہ :نسح ترا اڪ «زئاج )5 : ينومشألا

 ءنسح کرو اثر کا مات تک بڪ نيإ» اذكو ؛نسح
 4 صل «زئاج ا ممی هلا کو انی اذكو < ڪلا کلو هلثمو

 دنع قلطملا فقولا نم 3 ةيآلا هذه يف تافوقولا هذه مظعمو . "مات

 «تفلسأ امك يفاكلا وأ ماتلا لباقي هدنع قلطملا فقولاو «يدنواجسلا

 ةمالعلا هذه نأ ملعن نأب يفكي اذهو ."”قلطملاب امهنيب عمج هنإ ثيح

 . ىلاعت هللا باتك نم فقولا تامالع ضعبو «ريغت نأ بجي

 ۔۲۳ / لاشرش دمحأ :رظناو ء٤٤ /؟ءارقإلا لامکو ءارقلا لامج )١(

 .۔٢٤۲ /٢یدھلا رانم (۲)

 .۹۰۸/۳فرقولا للع (۳)



 ۸۱۰ هّلامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 :فذحت الأ يغبني (ال) ةمالع -

 فحاصملا تاعبط ضعب يف تدرو يتلا (ال) ةمالع نأ مهضعب نظ

 تعضو اهنأ اودجو رظنلا دنعو ءانه فقت ال : يأ ‹طقف فقولا عنم اهدافم

 نوكي فيك : مهضعب لؤاست ت راثأ امم ءاهدنع فقولا زوجي عضاوم يف

 ىلع اذه مهلمح كلذلو ؟عضاوملا هذه يف زوجي وهو ؟اًعونمم فقولا

 كلت نم اهفذح يف قح ىلع مهو .فيرشلا فحصملا نم اهفذح حارتقا

 امم ؛درتس ىرخأ عضاوم نم اهفذح يف قح ىلع اوسيل مهنأ الإ «عضاوملا
 عضاوملا هذه نم ةلثمأ ضرعأسو .هنم أدتبي الو «هيلع فقوي ال

 :اهدعب نم ءادتبالاو (ال) دنع هيلع فقولا زوجي ام ١

 ا ر

 ةَّمِيأ اولیقف مكب د ىف اونو مِمدَهَع دّمب ب اني مهمي واک ن لو ١: لاثم

 .۲ : ةبوتلا] رسن ْمُهّلَعَل مهل نیا ال مت نإ ئل

 ینامعلا هلاق نسح فقو وهو ءزئاج 4(ِرْتُكْلا» ةملك ىلع فقولا

 (ّنإ) نأل ءانه (ال) دعب ءادتبالا زوجيو ٠ يراصنألا هعبتو «دشرملا يف
 .ءادتبالا ديفت يهف ءاهب مالكلا أدتبي ةزمهلا ةروسكم

 الإ نیلا دز ال الو او نین ةو اقش وهام ناءرقلا َنِم لرو : ٢لانئم

 .[۸۲ :ءارسإلا] راسخ

 تءاج ىتلا ةلمجلا نأ الإ ءةلمجلا هب تمت ءزئاج فقو 4نر

 ةلمجلا تلاط امل نكلو «مامتإلا لصألاو ءاھلبق ام ىلع ةفوطعم (ال) دعب

 . ”يراصنألا ايركزو

 اک

 .۱۸۸/دصقملا )١(

 . ۲۹۰ /قباسلا ردصملا (۲)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 9 دص رسا م م ےس ماس رے ےہ 4 کد و

 ول وسلا ف یٹٰمیو ماعلا لکی لوُسرلا ادد لام اولاَفوَه :"لاشم

 .[۷ :ناقرفلا] «اريِذَت عم ےروکیف كلم ولا

3 

۰2۶ 

 1 a ww ٠ ال ےک مم

 ينامعلا دنع موهممو ؛ينومشالا دلع نسح ففو 46 قاوسال وم

 اهلبق امب قلعت هل (ال) دعب امو ءاّظفل ةلمجلا تلمتكا دقو «''”يراصنألاو

 وو ص رس وہ یر ٠ص . ےہ وہ ۔ےےدہپ وہ ب ےہ < رس

 هلأ لضم نم وسي ٍضْراْلا يف رضب نورحاءو یھ کنم ںوکیس نأ ملعلل٭ : ٤لاشسم
 ے اسوم ےہ ل دس ص ر رس رس صا ص KS رع رع رص رے روم اك و ۔ ,ص سل ر و رےہ

 اضف هللا اوضرقاو ةركَرلا أوثاو ةرَلَّصلا اوميقأو هم ريب ام اوءرقأف ہلا لیس يف نوَ نورحاءو
 ع

 ٤٤[. :لمزملا] 4 انَسَح

 نيب لصفی هنأل .ىنومشألا دنع نسح هلآ لضفو# ىلع فقولا

 ىف نيدهاجملا ريغ «ةراجتلل ضرألا یف نيبراضلا نأل «نيتلمجلا

 . هللا ليبس

 :اھدعب نم ءادتبالا زوجي الو «(ال) دنع هيلع فقولا زوجي ال ام - ۲

 نم أدتبي الو «(ال) ىلع فقوي ال ةيتآلا عبرألا عضاوملا هذه يف

 عضاوملا هذه يف اھدوجوف .ىنعملاب لخی «حيبق ءادتبا هنأل ءاهدعب

 نآلو .فيرشلا فحصملا نم فذحت نأ يغبني الف «ةرورض اههبشي امو

 تفقو اذإو «(انه نم أدبت ال) :لب ءانه فقولا عنم ىلع رصتقت ال اهتفيظو

 اهدعب ام نأل ءاھدعب يذلاب اهلبق يذلا لصو «دعأف  ئراقلا اهيأ انه

 فقو نإ ئراقلا ىلع يغبنيف .بارعإلاو ىنعملا ةهج نم اهلبق امب قلعتم
 اًشفل نيتطبترملا نيتلمجلا نيب لصيل «ديعي نأ ةرورض عضوملا اذه دنع

 : ةلثمألا لمأتو . ینعملا دسفي اًعونمم اگدب أدبي ال یتحو .ینعمو

 )١( ىدهلا رانم ۲/ ۸٥/قباسلا ردصملاو ٠٠٠.

 )٢( /۲یدھلا رانم :رظنا ۳۷٣.



 ٠۰۸۳۰ هتامالعو ہّلاحاطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 الو يلو نم ا یم كَل ام ریا نم كاج ىلا دعب مه ءآوھآ تعبنا نیو :١لاثم
 ٠١١[. :ةرقبلا] ريض

 نل ا َكَنِإ ملِهْلا ت مَ 22ج ام ےب اني مه ةءاوهأ کا نیکو : ؟لاثم

 ١46[. :ةرقبلا] تريبل

 .[01 :ماعنألا] ؟َنيَئْهَمْلا ےری اتآ مواد | ُتْلَكَص دق حلوه هَ آل لکل :۳لاٹم

 ده لَم اَملَقَل ءا ول اتغمس دق اولاق امنيا هيلع ل او : ؛لاثم یک 2

 ۲۴٢. :لافنألا] لرل ریس ال اده

 :اهيلع زومر ال فحاصملا ف فقو عضاوم - ۳

 نم قحأ عضاوم كانهو «ةريثكف اهيلع زومر ال يتلا فقولا عضاوم امأ

 ةلثمأ دروأس اذل ءاهترثكل ثحبلا اذه اهعسي الو «فقولا زمر ىف اهريغ

 ىتحو «فحاصملا ناجل نم تیس اهنأو ءاهعضاوم ضعب ىلإ ريشت ةليلق

 : ةلثمألا كيلإ «لوقأ ام قدص نيبتي

 داع مکا متل کل مومي ءوِمْوَقِل یوم لاق ْدِإَوظ : یلاعت هلوق - ١

 وه هَل کل باک گیرا دنع ہل رح كلَ خسشنا اوفا کیراب لإ اووف لیلا

 ٥٤[. :ةرقبلا] هما باول

 دنع فاك فقو هنأ عم «فقو ةمالع اهيلع تبثت مل گیراب دنع : هلوق

 ینومشألا دنع فاك كلذك وهو «دشرملا ىف ىنامعلاو «ىفتكملا ىف ىنادلا

 ‹ يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو .(مكيلع باتف) متلتق وأ «(مکیلع باتف)

 . ”يبرغملا يطبهلا تافوقو نم وهو «يفاكلا وأ ماتلا لباقي هدنع قلطملاو

 ۔۷۲/۱ ىدهلا رانمو ء۲۰۳/۱ فوقولا للعو ۱۸٤/١ دشرملا :رظنا )١(



 لب ال ءاهب ءادتبالا دنع ینعملا لتخي الو ءاهب ءادتبالا لبقت هدعب ةلمجلاو

 نود ةءارقلا نم نكمتلا ىلع ئراقلا دعاسي (مكئراب دنع) ىلع فوقولا

 (ج) ةراشإ وأ ءىلوأ فقولا ةراشإ هيلع عضوت نأ ىلؤألا اَذِإ .هِسَمَت عاطقنا

 . ترکذ يتلا بابسألل اًعراف ىقبي الو

 مو يع مص رس ۔ھجم ج كر 7۲ 71 7 5و

 وُب نأ هللا ىده ٰیدھلا نل کنید یت نمل الإ اونم رَت لوو :ىلاعت هلوق  ؟
eر دق 2 5 هو 2 عم 2 مس  

 و عه نم هیت هللا ديب 5 یب َلّصفْلا نإ لق کب نب ع ووجب ہیر وأ ا ام لثم دح د

 ۔[۷۳ :نارمع لآ] يلع

 ينامعلا دنع مات فقو وهو «فقو ةمالع اهيلع سیل #كتيدإ# : هلوق

 دنع قلطم فقوو ؛ينومشألا دنع كلذك ماتو ءدشرملا يف

 لاق :يأ «ضعبل مهضعب دوهيلا مالك ىلإ ريشت ةيآلاو .''!یدنواجسلا

 عبت نمل الإ ءاًحيحص اًفیدصت اوقدصت ال :مهتلفسل مهنم ءاسؤرلا كلذ

 نم ہدعَب ْنَمو هيبن هللا رمأي مث ءاهيلع متنأ يتلا ةلملا لهأ نم مكنيد

 مالك نيب لصفن یتحف .'''(۵ا ىده ىدهلا نإ) :مهل اولوقي نأ نینمؤملا

 هلوق ىلع فقن نأ يغبني «مهيلع درلا يف ينابرلا هيجوتلا نيبو «دوهيلا
 .فقو ةراشإ عضو يضتقي اذهو كتي

 4 م رر 35 <2 ےس رض رس یورک ےس

 ةزيحلا مهترعو اوھلو ابل جه دور ضا ترا ردوو : یلاعت هلوق - ۳

 ُلِوْعَت نِإَو ٌعيِفَّس الو NCEE سفت سبت نأ هوي رسد

 ادعو ر ےب ایش ےک یسک انب اینا ےل لی
 .[۷۰ :ماعنألا] ہک تورفکی واک ام میل

 ےب

 رو

 دل

 )١( ىدهلا رانمو ء۱/٦۳۷ فوقولا للعو ء١/٤۷٦ دشرملا :رظنا ٠٤٤١/١.

 ) )9ريدقلا حتف للشوكاني١/857.



 Ao هتامالعو هئاحاطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 ؛فطعلا عم طرشلل يدنواجسلا دنع زئاجو «ينامعلاو «ينادلاو «ساحنلا

 (عيفش) دعب يتلا ةلمجلا نأ :فقولا يضتقي امو .'''ينومشألا دنع نسحو

  ملعأ هللاو  دارملاو «ىنعملا مامت ىلع ةظفاحملا عم ءاھب ءادتبالا نسحي

 نهترت يأ «تبسك امب سفن كلهت نأ ًةمارک وأ ًةفاخم وأ ةيشخ هب ٌرُكذو
 نم عنتمم :يأ ءلساب عاجش هنمو «عنملا لاسبإلا لصأو «ةكلهلل ملستو

 ىنعمب فدري مث ءینعملا متيف عيش الو : هلوق ىلع فقولا يتأي مث .هنيرق
 كدلهلل تملس يتلا سفتلا كلت تدب نإو :لوألا ىنعملا ىلع دئاز ديدج

 . "”كالهلا نم هب وجنت ىتح لدعلا كلذ ءاهنم ذخؤي ال ةيدف لك

 تاب وپ لفل كمل سم هلأ راگ ایل الا ۃٰویحْلا ُلَكَم امَّنِإ© : یلاعت هلوق ۔ ٤

 مہا اھلهأ كرو تَيراَو اهر الا تد اإ يح رلمالاو شالا ای انی يدل

 کرک سلا ےس مل ناک اًديِصَح اھٹلَعَجَم اڑان وأ کک اسا اھٹتآ اہم توژیک

 ٢٢[. :سنوي] درك رول تالا لصف

 دنع فاك فقو هنأ عم «فقو ةمالع اهيلع عضوت مل چی ُرَكلَو۷ : هلوق

 دنع قلطمو «يراصنألاو ؛ينامعلا دنع حلاصو «ينادلاو «ساحنلا

 (ىتح) نأل :لاق ءينومشألاو «يرابنألا دنع نسح وهو «يدنواجسلا

 نيطاسأ هيلع عمجأ دق عضوملا اذه نأ ىرت الأ ."”لمجلا دعب عقت ةيئادتبا

 ناجللا نأ ودبي ؟فقو ةمالع هيلع عضوت مل اذاملف ؟فقو هنأ ملعلا اذه

 /؟فوقولا للعو ء۱۰۹/۲دشرملاو ء٢٥۲ /ىفتكملاو 2144 /فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 ۲٢١٢. /١یدھلا رانمو ء۸

 . ٠١١ /۲يناكوشلل فاشکلا عه

 /؟ دشرملاو ء٣٦۳۰ /یفتکملاو ٠٠٠١ /فانتئالاو عطقلاو 27717/فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 ىدهلا رانمو ء۲۱۱/ فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۸٦٣٦ /۲ فوقولا للعو ء٥
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 تدمتعا اهنأ وأ .تلجعتسا اهنأ امإ ةرم لوأل تامالعلا عضوب تماق يتلا

 ءاملع مهنيب نم نأل ءوھسلا اهباصأ هنأ وأ «تامالعلا هنم لقنت اًدحاو اًباتك

 عم .مهلامعأ اوعجاريو مهوركذي نأ يغبنيف «فرصلاو وحنلاو ةغللا يف

 .مهملع يف كشأ ال لب «ءاملع مهف ناجللا كلتل يمارتحاو يلالجإ

 تا مرسج الس أس ءو 306

 ليسو اتك س اتا اما تزل اورق سا لاق : یلاعت هلوق ۔ ٥
 1١[. :توبكنعلا] دوك هلل یم نب مهي نم رام مه امو مکنیلطخ

 «ينامعلاو .يرابنألا دنع نسحو .«يدنواجسلا دتع قلطمو «ينادلا

 .مهنع ليق ام نيبو ءاولاق ام نيب لصفي هنأل ٠ 'ينومشألاو «يراصنألاو : 5 ۰. هک 222 . 5 5

 نأ نكمي الأ ؟فقو عضوم اذه نأ اوعمجأ دق فقولا ءاملع نأ ىرت الأ

 ؟ةمالع هيلع عضن

 اذهو «فقو تامالعب طبضي نأ بجي «ريثك هريغو «عضوملا اذه نإ

 ةديدج تاماللع عضوو «ميركلا باتكلا اذه ةمدخل دوهجلا فيثكت ىضتقي

 .ءارقلا اهب يدتهي فيرشلا فحصملل

 نوذخاؤت ةئيطخ انليبس عابتا ناك نإ :نورفاكلا لوقي «ىنعملا ىلإ رظنا

 هب لخاّونف «مكنع كلذ (لمحنلف)  نولوقت امك  روشنلاو ثعبلا دنع اهب

 در مث .كلذب مهسفنأ اورمأ مهنأكو رمألا مال (لمحنل) يف ماللاو «مكنود

 فقولاف ء'''(ءيش نم مهاياطخ نم نيلماحب مه امو) :هلوقب مهمالك هللا
ENEىلاعت هللا لوق نيبو مھلوق نيب لصفي «ةكينطخ# ىلع مارش : ۰ . 

 ء۷۸۵ /؟فوقولا للعو ہ٥٢ /؟دشرملاو ء٣٤٤٣ /فقولا حاضيإو ٤٤٤ /ىفتكملا (١)

 . ٠١١ /7؟ىدهلا رانمو ۰۳۹۷ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو

 . ۲٤۳ / ؛ریدقلا حتف (۲)



 :٠ )۸۷  ہّلامالعو هتاحاطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 ومو ويد دَ بحسم وح نو ملا اھت لام : ىلاعت هلوق ۔٦

 .[۷ :رفاغ] « مج باع عهقَو كس وع

 دنع مات فقو هنأ عم ءفقو ةمالع هيلع عضوت مل «أونَماَء :هلوق

 «يفاكلا وأ ماتلا لباقي هدنع وهو «يدنواجسلا دنع قلطمو «ساحنلا

 .”ينومشألاو «يرابنألا دنع نسحو «يراصنألاو «ينامعلا دنع فاكو

 نيب فقولا اذه لصفيل كلذو ؟فقو عضوم هنأ ىلع اوعمجأ مهنأ ىرت الأ

 . مهنم نيبئاتلل ةرفغملاب ءاعدلا نيبو «نينمؤملل شرعلا ةلمح رافغتسا

 ییہ ون

 للعو 2515٠ /۲ دشرملاو «١15/فانتئالاو عطقلاو ء۹4٥٤ /فقولا حاضيإ :رظنا 0۱(

 ۔٢٢۲ /۲ یدھلا رانمو ء٤۷٦٦ /دصقملاو « /” فوقولا



 وازجألا سوؤر ىلع فقولاو :فسعتلا فقو

 :ءادتبالاو فقولا يق فسعتلا ١
 .اًلهج ءارقلا ضعب امهلعفي ءنافلکتم ءادتبا مث فقو وه :فسعتلا

 ملعي ال وأ ملعي وهو .نيعماسلا ہابتنا تفليلو «ةءارقلا يف بارغإلل كلذو

 ىنعملا يعاري نأ ئراقلا ىلع يغبنيف .اهولتي يتلا ةيآلا دصاقم نم رّيغي هنأ

 ضعب ىلع فق فقولا دمعتي نم ءارقلا نم نال .فسعتي الو ؛ةءارقلا دنع

 فقولل الحم تسيل يتلا ءعضاوملا ضعبب ر ءاذتبالا وأ ءعضاوملا

 .نيعماسلا ىلع بارغإلا بح وأ :لھجلا الإ اهل رربم الو «عادتبالل الو

 اًمسعت ءارقلا ضعب هب موقي يذلا فقولا نم ةلثمأ هذهو

 ال» :هلوقب ءادتبالاو شذ مل ماا :ىلاعت هلوق ىلع فقولا - ١

 ٦[. :ةرقبلا] ہہ وم!

 اًققو يضتقي امم ءارقلا ضعب هفسعتي ام لک سیل :يرزجلا نبا لاق
 .(نونمؤي ال) :ئدتبيو ء(مھرذنت مل مأ) :هلوق ىلع فقي نأك «هیلع تقوی

 . '"”ءادتبالاو فقولا يف يلذهلا هلقن دق ناك

 نم َةَوْرَمْلاَو اًمّضلأ نل : : یلاعت هلوق نم حاج الدا : ىلع فقولا -

 آول :هلوقب ءادعبالاو چاک الف رت وأ نیلا عح نم وا رک بس
 .قباسلا ردصملا :رظنا )١(



 ۸۹ ۱ هئامالعو هئاحلطصم ءادتيالاو فقولا :لوألا لصفلا

 ۱٥۸[. :ةرقبلا] اهب کف

 اوناك مهنأل ءفاوطلاب ةحابإلا ليلد هيفو «جرحلا عفر هيف اذهو
 ةورملا ىلعو «فاسأ منص افصلا ىلع ناك هنأل «فاوطلا نم نوجرحتي

 ءاج املف «هللا نود نم امهدبعتو امهمظعت شيرق تناكو «ةلئان منص

 لعف لجأل ءامهنيب فاوطلا نوملسملا هرك «مانصألا ترّسكو مالسإلا

 دوجو ىلإ فرصنت ةحابإلا هذهو «جرحلا عفرل ةيآلا تلزنف ءةیلھاجلا

 ىلع فقولا بسانتي الف .''ہسفن يعسلا ىلإ ال «يعسلا لاح نيمنصلا
 .(امهب فوطي نأ هيلع) ب ءادتبالاو ء(حانج الف)

 ارو ال رفع اتع فْعَآَواه : یلاعت هلوق نم 4آ ىلع فقولا ۔
 ھے ہے یر

 ۲۸٢[. :ةرقبلا] 4٭ت طا وَلَا َلَع ايضصنَاَف انکل وم هلوقب ءادتبالاو ترن

 لعج فقولا فسعت امل هنكل «ًاَندَلْوَمط هربخو ءأدتبم تأ ريمضلا
 ربخلا لعجو ء8 انَحَراوف لعفلا يف رتتسملا لعافلل اًديكوت تا ريمضلا

 .دارملا فالخ اذهو .انالوم ای ریدقتب «ةفوذحملا ءادنلا ةادأب یدانم الكوم

 مهتما اإ تكفل :ىلاعت هلوق نم دولي : ىلع فقولا -
 ن ناب :هلوقب ءادتبالاو نوفل كوُمَج مث مهيدي ْتَمَّدَقاَمِي ةَب

 ےس
 .[5؟ :ءاسنلا] 4 اًقيفَوتَو اًندَسَحِإ لإ اندر ےس ےہ

 فسعت امدنع هنكل ء(نوفلحی) لعفلاب ناقلعتم (هللاب) رورجملاو راجلاف
 مل و

 موھفملا فالخ وهو مسقلل ءابلا لعج ہک ات درا نإ هاب ب ًادتباو «فقولا

 ىنل هيف أوفلتخأ نیلا نو : یلاعت هلوق نم هول امو» : ىلع فقولا ۔ 0 رع سر

 )١( ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت :رظنا ٤٤١/١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۹۰

 ا کیک رر ےہ ۶ 30200000 رو سس ےس

 همر لب «انيقيإ# ب ءادتبالاو « ءو امو نا ا راو نو ءوي ممل ام هن :

 ٥۷ - ١68[. :ءاسنلا] 4 یا 1

۴ 
- . 

 سج

 ردصمل ةفص وأ لعاف نم ةدكؤم لاح اهنأ دجت انيق تلمأت اذإ
 نم اًلاح اهلعج فقولا فسعت املو .اًئيقي اّلتق هولتق امو :هريدقت فوذحم

 «لتقلل ال :عفرلل نیقیلا ریصیل امامت ینعملا ريغتي انهو .(ُهَعَفَر) لعاف

 .ةيآلا نم دارملا ىنعملا فالخ اذهو

 نال دو ام کس لاق : یلاعت هلوق نم چل ساما : ىلع فقولا - ٦
 ك

 ١١١[. :ةدئاملا] 6 هَتمِلَ دق هتاف تک ناپ قحب : هلوق نم ءادتبالاو هيل ام لوق

 ريمض (سیل) مساو «(سيل) ربخ يحي رورجملاو راجلا نأ ظحال

 .هفوصوم ىلع مدقت هنأل «لاح فوذحمب ناقلعتم (ىل)و .وه هريدقت رتتسم

 لعفلاب نيقلعتم يحي رورجملاو راجلا لعج فقولا فسعت امل امنيب

 . اًيارعإو یّتعم دارملا فالخ اذهو «4.ُهَمِلَع

 ءادتبالاو یشن امد ُهنَءاَخ#»م هلوق نم ء٭یثْنَتلف : ىلع فقولا ۔۷
 ارسل ےس ےس رہ حرص

 .[؟5 :صصقلا] انا تیقسام رجآ کلیز جیل وعدي یا کرا تلاقواسیحت سا لإ هلوقب

 لعفلاب ناقلعتم امھدجت #ِءاَيَحَيَسَأ لع رورجملاو راجلا ىلإ رظنا

 لاحب نيقلعتم رورجملاو راجلا راص ‹فقولا فسعت امدنع هنكل 2 8 ىثمت#»

 .دارملا فاالخ اذهو .ةردقم ةفوذحم

 ام قلي کرو :ىلاعت هلوق نم ءاي ام قلف :ىلع فقولاو - 6
 را رصرم ر

 ٦۸[. : صصقلا] © ريل مل تاك م روب ب ءادتبالاو ءا

 هام : نأ باوصلاو ءنوراتخی ام راتخي هللا نإ :ئطاخلا ىنعملا ريصيف

 .هركذ لج هتئيشمب يرجي ءيش لكف ءةريخلا مهل نكي مل : يأ «ةيفان

 ا و رس حر چ رس

 وهو -هنبأل نامفل اقوا : ىلاعت هلوق نم كرش الف : ىلع فقولا - ٩



 ۔.- ۹۹۰ هتامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 ھے ہے تیا

 :نامقلا «ٌميِظَع ماظل ىلرتلا تإ هاب : هلوقب ءادتبالاو كرش ال یي كو
 ربع رظا كرا تإ ةلمجو كرش لعفلاب ةقلعتم ءابلاف ء۳

 لوح ‹فقولا فسعت امل هنكل .كرشلا مرج ةدش نيبتل تءاج «ةيفانئتسا

 .دارملا فالخ ىلع «مسق ءاب ىلإ ةراجلا ءابلا

 اکی نأ لإ وباع اموإ» :هلوق نم چی ٭ :ىلع فقولا ٠
 .[؟4 :ريوكتلا] هتل ُبَر لا : هلوقب ءادتبالاو

 امل هنكل ءءاشي لعفلل لعاف (شا) ةلالجلا ظفل بارعإ نأ یرت الأ

 «ًادتبم ةلالجلا ظفل لعجو ءاًریدقت هردقو لعافلا فذح فقولا فسعت
 !؟دارملا فالخ اذهو .نيملاعلا بر هربخو

 مث کومل ول الل :ىلاعت هلوق نم «َنوُمَلَعَت# ىلع فقولا ١-

 ٥-٦[. :رثاكتلا] ہک ا بول © نیقیلا ملو : ئدتبي

 ءاقبو مسقلا فرح طاقسإ ىلع «(َمْلِع) بصنب . . . :يرزجلا نبا لاق

 : يأ (میحجلا نورتل) :مسقلا باوجو «نييرصبلا دنع فيعض وهو «هلمع

 هبنجت ىغبليف «هيف ةلئاف ال فسعتو تنعت هلك اذهو .ميحجلا نورتل هللاو

 . لقن هقفاو اذإ الإ ءەب لمعي ال لقعلا ملعو دیلقت ضحم هنأل «هيرحتو

 هنأل ءهّبنجت ىغبنيف «هيف ًةدئاف ال ٌفّسعتو ٌتّنعت ههبشأ امو اذه نإ

 . ليلد ىلع دنتسي مل «ٌئطاخ ڈاھتجا وهو «ديلقت ضخم

 :ءازجألا سوؤر ىلع فقولاو فحاصملا بيزحت - ۲

 :ُبْزحلاو .بّزح لعفلا ردصم وهو ؛بزحلا نم قتشم :بيزحتلا

 .'''ةفئاطلا :ُبژحلاو ُدْزولا

 .(أزج) ةدام ءةغللا سيياقم مجعم :رظنا )١(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 هلعج أرجو ارج َءىشلا ارجو «ءازجأ عمجلاو ‹ضْعبلا :ءرجلاو

 .ءازجأ

 . ءا زجأ هعمجو ٌبيِصَنلا :برعلا مالك يف ٌءْرِجلاو

  مهيلع هللا ناوضر  ةباحصلا رصع يف ميركلا نآرقلا ةءارق تناك دقو

 يف هاضق هبزح ةءارق نع مهدحأ لغش اذإ ىتح ءنآرقلا بيزحت ىلإ دنتست
١ (WD 4 

 .٠ "”هتقو ريغ

 :لاق ۔ او هللا لوسر نأ - هنو - باطخلا نب رمع نع ملسم جرخأ

 ةالصو رجفلا ةالص نيب اميف هأرقف «هنم ءىش نع وأ «هبرح نع مان نم»

 . "«ليللا نم هأرق هنأك هل بيك «رهظلا

 فيك ل هللا لوسر باحصأ تلأس :سوأ لاق ءنآرقلا نوبّرحي

 «ةرشع ىدحإو ؛عستو « عبسو « سمخو ثالث :اولاق ؟نآرقلا نوبزحت

 اهب ينعي ثالثلاو . *”هتخن ىتح (ق) نم لصفملا بزحو «ةرشع ثالثو

 تاب اذكهو ءاهدعب ىتلا روسلا سمخلاو ءءاسنلاو نارمع لآو ةرقبلا

 :اهمهأ «ريياعم هل تناكف ءنآرقلا بيزحت یف فلسلا يده امأو

 مالكلا ىلع عطقلا نوبنجتيو متی ىتح ىنعملا نوؤرقی اوناک  ؟

 .اهنم اوهتني ىتح ةروسلا نوعطقي الو «هضعبب قلعتملا

 مولع يف ثاحبأو ۳۷۲/۱ریئألا نبال ةياهنلاو ء(بزح) ةدام ءبرعلا ناسل :رظنا )١(

 . ٠١١ /دمحلا يرودق مناغ .د نآرقلا

 . ٠١۲ /نآرقلا مولع يف ثاحبأ (۲)

 )٤( مامإلا دنسمو ء٥٦ /۲دواد يبأ ننس أحمد٤ / ۳٣٤.



 ۹۳ هئامالعو هئاحاطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 يف هتءارق مهدنع نونّسملا نأل ؛ بازحأ ةعبس ىلع نآرقلا اوبّرح ۔٣

 : يتآلا وحنلا ىلع «ٍلايل عبس

 .ءاسنلاو «نارمع لآو «ةرقبلا : روس ثالث

 .ةءاربو لافنألاو «فارعألاو ماعنألاو «ةدئاملا : روس سمخ

 «رجحلاو «ميهاربإو دعرلاو «فسویو «دوهو « سنوي :روس عبس -

 .لحنلاو

 «جحلاو «ءايبنألاو «هطو «ميرمو ‹فهكلاو «ءارسإإلا : روس مست -

 .ناقرفلاو «رونلاو ؛نونمؤملاو

 «توبكنعلاو ‹ صصقلاو «لمنلاو یارعشلا :ةروس ةرشع ىدحإ

 . سيو رطافو أبسو «بازحألاو «ةدجسلاو «نامقلو ءمورلاو

 «تلصفو ءرفاغو ءرمزلاو ؛صو «تافاصلا :ةروس ةرشع ثالث -

 «لاتقلاو «فاقحألاو «ةيثاجلاو ءناخدلاو .فرخزلاو «ىروشلاو

 .تارجحلاو ‹ حتفلاو

 رخآ ىلإ «حيحصلا ىلع (ق) ةروس ةیادب نم وهو :لّصفملا ۔

 .(سانلاو ةنجلا نم) فحصملا

 نأو .ا٤زج نيثالث ىلإ هتئزجت فورحلاب نآرقلا ئّدج ام لوأ نأ رداصملا

 تءاج دقو دعب ءاج نمو يفقثلا فسوي نب جاجحلا نمز يف ناك كلذ

 :اھنم ءكلذ ىف رابخأ

 ءاّرق ىلإ فسوي نب جاجحلا ثعب :لاق :ئرقملا نارهم نبا هلاق ام ۔

 نب رصنو «ةيلاعلا ابأو «يرصبلا نسحلا مهنم راتخاو ‹مهعمجف ةرصبلا

 فورح اودع :لاقو «رانيد نب كلامو «يردحجلا اًمصاعو ءمصاع



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا : 4ع

 نب ليضفلا لاقف «هتاملك امأو ءریعشلاب نوّدعي رهشأ ةعبرأ اوقبف .نآرقلا

 عستو ةئمعبرأو ةملک فلأ نوعبسو عبس :راسپ نب ءاطع نع ناذاش

 نورشعو ةئالثو فلآ ةئمثالث :هفورح ددع نأ ىلع اوعمجأو .ةملك نوثالثو

 . قرح رشع ةسمخ و املأ

 ظافحلا عمج فسوي نب جاجحلا نإ : ينامحلا دمحم وبأ مالس لاقو ۔

 فرح نم مك هلك نآرقلا نع ينوربخأ :لاقف مهيف تنكو «باتكلاو «ءارقلاو
 5 و ت 5 3 1

 «يفرح فلآ ةئيثالث هلك نارقلا نا اوعمجأ یتح ءبسحن انلعجف ؟وه

 . "”خلإ . . .اًفرح نوعبرأو بينو ؛فرح ةَئوْعِبس و «فرح فلأ نوعبرأو

 2 85 ۰ سوو ر يو ت e رو مے ع < 5 -.
 ةئزجت يفورحلاب نارقلا ىّرج ام لّوا نأ مِلَع دق هنإف» : ةيميت نبا لاق

 ٤ 2 0 1 َ ےن * ۲ ےن یک ٦
 ءازجألا سوور نوكت يتلا وذه .نيتسو «ٌنيثالثو ؛نیرشعو ةينامث

 ِنَمَر يف ناگ َكِلَذ وحنَو .ةصقلا ٍءانثأو «ةروّسلا ءانثأ يِف ٍبازخألاَو
 .'''؛َككلذب رمأ جاّجحلا نأ يورو دعب امو جاُجحلا

 موي لك صيصختو «ظفاحلاو ئراقلا ىلع ريسيتلا نآرقلا ةئزجت ببسو

 يف هزواجي ملف ءاّددشتم جاجحلا ناك دقو .صقني الو ديزي ال بيصنب

 ىلع اونوكي مل جاجحلا دعب اوؤاج نم نکل «مايأ ةعبس ريغ ىلإ هريسيت
 ىرن لب ؛دحلا اذه دنع ريسيتلا فقي ملو .ةرشع ىلإ اهودازف «هددشت

 ۔ كلذ دنع  نآرقلا اوؤزجف ءاّموي نيثالثب هأرقي نأ ئراقلل اوزاجأ نیرسیملا
 ةبوسنم اهنإ : لیقف «مويلا انفحاصم اهيلع يتلا ةئزجتلا امأ .اًءزج نيثالث ىلإ

 . (ه۹۳٠) ةنس ىفوتملا شايع نب ركب يبأ ىلإ

 )١( يشكرزلل ناهربلا :رظنا ۲٤۹/۱.

 ) )۲.؟59 /قباسلا ردصملا :رظنا

 . ٤٨۹/۱۳ ىرواتفلا عومحم (۳)

 )٤( نبال تسرهفلا :رظنا الندیم۲١٢/١.



 ٠ هو ٠ هتامالعو هتاحلطصم ءادتبالاو فقولا :لوألا لصفلا

 : اًءزج نيرشعو عبس وأ نيثالث ىلإ هتئزجت ببس

 ؛تاميسقتلا هذه يف ساسألا دصقملا وه ناك رهش يف نآرقلا مّدخ

 امإ كلذ نم لقأ ىلإ هومسق مث «بلاغلا وه اًءزج نیئالثب ميسقتلا نأل

 «نيرشعو عبس ةليل ناضمر يف متخلا قفاويل وأ ءظاّفحلا ىلع اليهست

 . اًءزج نيرشعو عبس ىلإ هأّرج نم دنع كلذو

 : ةيلاتلا هوجولل

 فقولا اهيف اوعاري مل تايآلاب وأ فورحلاب ةثدحملا تابيزحتلا نإ - ١

 نوكيو دعب امہ لصتم مالك ىلع فوقولا نمضتت ام اًريثكف ؛ ءادتبالاو

 .هلبق امب قيثو طابترا هل ءادتبالا

 ةالصلا ىف ةءارقلا ةبلاغلا هباحصأ ةداعو - هيب - ىبنلا ةداع نإ  ؟

 مدع ىلع نيصيرح اوناکو ءاهريغو «(ةدجسلا)و ء(ق) ك «ةمات ةروسب

 .ةالصلا ىف ىتح ةدحاولا ةروسلا ةئزجت

 نيب ةاواسملا يف يبيرقت هلك فورحلا بيزحتو روسلا بيزحت - ۳

 فقولا يف ىنعملا مامت ةاعارمل «ىلوأ روسلا بيزحت نوكيف .بازحألا

 .ءادتبالاو

 :فورحلاب ةئزجتلا مکح

 مامإلا مهنم «فلسلا ةمئأ نم ءاملعلا نم قيرف فورحلاب ةئزجتلا هرك

 هعمج دقو «نآرقلل اًميرفت هنوكل لب ؛ بسحف اثدحم كلذ نوكل ال ءكلام

 نباو نسحلا نع ديبع وبأ ىور .اًعومجم هنوك ىلع ظفاحُی نأ بجوف . هللا

 اذه ةيميت نبا هركو .ةثدحملا ءازجألاو داروألا ناهركي اناك امهنأ نيريس



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 ىلع ال ءروسلا ىلع نآرقلا بيزحت ةرورض ىلع ددشو ءاّضيأ بیزحتلا
 .ةباحصلا هيلع امل اًقلاخم ہربتعاو «فورحلاو تاملكلا ددع

 جرح ال رمأ اهب ذخألاو ةثدحملا ةئزجتلا رابتعا نأ ءاملعلا ضعب ىريو

 «فحاصملا ةئزجت يف اّباب فحاصملا باتك يف دواد وبأ دقع دقو «هيف

 نم ولو ءالصأ نآرقلا ةئزجتل نأ ىلع لدت ىتلا راثآلا نم ًةلمج هيف ركذيو
 . كلذ يف ليهستلا ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط تلام انه نمو «ةيظفللا ةيحانلا

 هدنع لجر نع يبأ تلأس : لبنح نب دمحأ مامإلا نبا حلاص نع يور

 '''شیاف ءهيلع فخأ نوكيل اًنالثأ هلعجيف «هضقني نأ ديري عماج فحصم
 ءروسلاب ناك ام بيزحتلا لضفأو .اًسأب هب ملعأ ال :لاق ؟ كلذ يف ىرت

 .رثكأ وأ لقأ وأ - كلذب ثيدحلا درو امك عبس يف متخلا ديري نمل ءاوس

 يف ةءارقلا يف فلسلا يده امأو .لايل عبس يه متخلل ةدم لضفأ نإو

 يف ةءارقلا عطق عم ضراعتي ال وهو .ةروسلا مامتإ وهف اهريغ يف وأ ةالصلا

 فورحلا دع بسح ىلع دعب اميف ۔ ىرج يذلا ميسقتلا نكلو .روسلا ةياهن
 نأل «ةءارقلا عطق عم هعضاوم ضعب يف ضراعت يذلا وه «تاملكلا دعو

 .''ظفللاو ىنعملا ثيح نم رخآلا مسقلا ةيادبب قلعتت - اًنايحأ  هتياهن

 نكل ہو ةمألا لمع هيلع يذلا وه اًءزج نيثالث ىلإ نآرقلا ةئزجتو

 عبارلا ءزجلا يف امك «ىنعملا ةياهن لبق يهتني ءازجألا ضعب ةياهن

 تو یم نکلا ترب اوغَمجَح ناف .ىلاعت هلو دنع يهتني اف

 هلوقب سماخلا ءزجلا أدبيو ۲٢[ :ءاسنلا] «اميِحر ارومع ناك هللا کر

 ةيآلاف «[؟4 :ءاسنلا] ڪنا تكلم ام لإ كسلا نی ثنا 08

 ليثم هل دجويو .عبارلا ءزجلا يف يتلا ةيآلا ىلع ةفوطعم سماخلا ءزجلا يف

 )١( رينملا حابصملا رظنا «ءيش يأ :هلصأ ۳٣٣ /۱۔

 ) )۲ىواتفلا عومجم ١۳/٠٤0۹ /نآرقلا مولع يف ثاحبأ :رظناو ٠٤١ .



 دقو .رثكأ عابرألا يفو ءریثک بازحألا يف هليثمو ؛یرخآلا ءازجألا يف

 بيط رثأ ةئزجتلا هذهل ناكو «ةليوط نينس ةمألا يف اذه ىلع لمعلا جرد

 تفيضأ ول هنأ الإ .دجاسملا ةمئأو ظافحلا ىدل ميركلا نآرقلا ةءارق يف

 وأ ءزجلا ىلإ بازحألاو ءازجألا ةيادب يف ديدش قلعت اهل يتلا تايآلا

 ءازجآلا ةياهن ىلع فقولا نسح ىلع كلذ دعاسل ءاهل قباسلا بزحلا

 هنأل «لضفأ ناكل نآرقلا ةئزجت يف تاعوكرلا ميسقت دمتعا ولو .بازحألاو

 نسحيو «عطقملا ىنعم ةياهن وه عوكر لك ةياهنف «يناعملا ىلع دمتعي

 ءاًعوكر ةعكر لك يف أرقي نأ ديري نمل عضو دق عوكرلا اذهو .هيلع فقولا

 يغبني) :يوونلا مامإلا لاق .نيتنس لالخ نآرقلا ظفحي نأ ديري نمل عضوو

 نم ئدتبي نأ ءاهرخآ ريغ ىلع فقو وأ «ةروسلا طسو نم أدتبا اذإ ئراقلل

 ديقتي الو «طبترملا مالكلا ىلع فقي نأو .ضعبب هضعب طبترملا مالكلا لوأ
 ءزجلاك «طبترملا مالكلا طسو يف نوكت دق اهنإف ءءازجألاو ءراشعألاب

 : ءاسنلا] ہلا تکلم املا اسلا ںی تصحو : ىلاعت هلوق يف يذلا
 جخ وہ مر رر 7 . مم ےس ےس چے

 تنفي نموؤ# :هلوق يفو ء٢٥ :فسوي] ھچک یش رب اموال :هلوق يفو )ءء٤

 “ہم 7 ھچک گرم مس ےب سر 5 .٠ 3 رپ مس رم 7 ےن

 ءودعب نم ۔دموق لع انلزنآ امول٭ :هلوقو ىفو 215١ :بازحألا] #يلوسرو ولی كنم
 کر ے م + يمد 0 5 . 2 سس ےک 5

 :تلصف] ہئةعاَسلا ملو درب هلم :هلوق ىفو «[۲۸ :ّسي] «ِءَمَّسلا بق دنج نم

 حار 2 ےک . سم5 7 -- :
 ىفو ۲٢٢[. :ةرقبلا] «ٍتاووُدَعَم ِراکبآ ف ہلا ارك أو ل :هلوق ىفو ء۷
 . ۰ - 3 سا نا وس مدعو مذ 5

 يغبني ههبشو اذه لكف .[15 :نارمع لآ] ڪل نی رحب کشو لق :هلوق

 . '"(هلبق امہ قلعتم هنإف ءهيلع فقوي الو «هب أدتبي الأ

 كمه رو

 .5؟ /نآرقلا ةلمح بادآ )١(





 أ نال ا
 0 ف 7 0

 ٤ رم م ا 0 7 1

 ۔۔ےہ ےہ *

 يرايتخالا ءادتبالاو فقولا

 .ةمدقم ٭

 .ءادتبالا ماسقأ :لوألا ثحبملا ٭

 .ماتلا فقولا :يناثلا ثحبملا ٭

 .يفاكلا فقولا :ثلاثلا ثحبملا ٭

 .نسحلا فقولا :عبارلا ثحبملا ٭

 .عونمملا فقولا :سماخلا ثحبملا ٭

 .ةنسلا فقو وأ «ليربج فقو :سداسلا ثحبملا ٭

 د رب رپ

٦ / 





e ۶۔م 

 رہ

 ةءارق نود ةءارقلا ئدتبي دق ئراقلا نل «فقولا لبق ءادتبالا تركذ

 توافتك توافتت ءادتبالا تاجرد نأ امك .فقو دعب عرشي دق هنأ املثم .ةقباس

 وأ ءاّرئاج وأ ءاّيفاك نوكي ام هنمو ءاّئات نوكي ام هنمف «فقولا تاجرد

 اًيرايتخا نوكيف .فقولا فالخب اًيرايتخا الإ ءادتبالا نوكي الو .اًحيبق

 «مالكلا نم دوصقملا ضرغلاب يفي امب الإ ءادتبالا زوجي الو . اًيرارطضاو

 فالخ مهوأ وأ ہدوصقملا ضرغلاب لخأ نإف .دارملا ىنعملا فالخ مهوي الو

 ئراقلا ناك اذإف .هنم زرحتيو هبنجتي نأ ئراقلا ىلع بجي ءاَحيِبق ناك دارملا

 الا لإ قوت ماعم ٍضْرَدْلا فام مکک یخ یر وهم : ىلاعت هلوق أرقي
 ىلع فقولل هّسَمَت عستي ملو [19 :ةرقبلا] هلع ءْىَ لكي وهو بوم حبس یوسف

 ءدوصقملاب يفي امہ ئدتبي نأ دارأ اذإف نهرسه ىلع فقوف «ٍتاَومَس
 ل :هلوقب أدتبا اذإف بوتس مث :ىلاعت هلوقب ئدتبيو ديعي نأ هيلعف

 : أرقي ئراقلا ناك اذإو .اًحيِبق ناكو ضرغلاب اّلْخُم ءادتبالا اذه ناك كا

 ال هل ال لَو کلا می مک ڈر ےک زم قي نم لم کی هلل تمي أو سالا ال
 دارأو تیا دم ىلع هّسّفن عطقنا اذإف [* :رطاف] 4« رکیز اک وہ

 هلوقب أدتبا نإف ء4 يقلَخ نمله : یلاعت هلوقب أدبي نأ هيلع بجو «ءدبلا

 . اًعينش ناكف اًدساف یّتعم اًمهوم ءادتبالا اذه ناك مکرر لا رع

 كح وت



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٢

 لوألا تحبملا

 ءادتبالا ماسقأ

 ءائسحو ءةیافکو ءاّمامت توافتي وهو ؛فقولا ماسقأك ءادتبالا ماسقأ

 نبا دنع ةعبرأ ءادتبالا ماسقأو : "همدعو ىنعملا مامت بسحب ءاحبقو

 ءادتبالاو «حيبقلا ءادتبالاو ءنسحلا ءادتبالاو ءماتلا ءادتبالا : يه يرزجلا

 فقولاك سیل هنأل ءاّيرايتخا الإ نوكي الف ءادتبالا امأو) :لاق .يفاكلا

 «ىنعملاب لقتسمب نوكي نأ الإ زوجي الف «ةرورضلا هيلإ وعدت اًنايحأ يذلا
 «ئراقلا ذيعتسيف ةروسلا لوأ نم ءادتبالا ناك نإف ."”(دوصقملاب اًيفوم

 ةلمسبلا امأو «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذيعتسيف ةروسلا طسو نم ناک نإو

 .دوجأ ةلمسبلا نأ الإ ءاهكرت نيبو اهنيب ريخم وهف ةروسلا طسو نم

 «هلبق امہ قلعت هب أدتبملا مالكلل نوكي ال يذلا وه :ماتلا ءادتبالا ١

 «تريقتمْلِ ةَبقمْلا َّنِإ ٌريَصأَت# : یلاعت هلوق ىلع فقي نأك ءینعم الو اظفل ال

 َمُهاَحَأ واع إو :هلوقب ئدتبي مث الل حون ةصق اهب تمتخ يتلا [44 :دوه]

 ٥٤[. :دوه] ادو

 فوقولاک ءاظفل ال یّتعم هلبق امب قلعت هل ام وه :يفاکلا ءادتبالا - ۲

 :ةرقبلا] 4ةَفيِلَخ ٍضْرأْلا ىف ُلِعاَج نإ َةَكَيتلَمْلِإ ير لا ذو : یلاعت هلوق ىلع

 )١( رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ۲۳۰/۱.

 قباسلا ردصملا (؟) ۹۰/۲.



 ` . له يرايتخالا ءادتبالاو فقولا :يناثلا لصفلا

 :ةرقبلا] ہءآَمْيلَا َكِفْسَيَو ایف ُدِسْفي س اف ُلَمَحَيَأ اوُلاَثط : هلوقب ءادتبالاو ء۰

 .ةيوحنلا تاقلعتملا ظفللاب ينعأو ءاظفل ال یّتعم قلعتم وهف ٠[.

 زوجي املثم «هلبق امب هلصو زوجي ام وهو :زئاجلا ءادتبالا ۔٣

 بدع نرمل ٌدعآَر ْمِهَقْدِص نع َنیَفِدَسلَا لَا :ىلاعت هلوقك ءەب ءادتبالا

 فقو وهف ء4چمهقَدِص نعإ» ىلع ئراقلا فقي نأ زوجيف .[۸ :بازحألا] اي

 «دعاو# ةلمج نأل ايا اًبَدَع نفك دعو : هلوقب ءادتبالا نوكيو ءزئاج
 ىلع عوف يضاملا لعفلا فطعن ال ىتح ءةیفانثتسا نوكت نأ زوجي

 نوكت نأ لمتحيو .2''دحّتم ريغ نامزلا نأل رسل عراضملا لعفلا

 زوجي كلذ دنعف ءّدعأ دق :ريدقتب لس ريمض نم لاح دمو ةلمج
 . لصولا

 «هأنعم متي مل مالكب ءادتبالا وهو : عونمملا وأ ‹ حيبقلا ءادتبالا ۔ ٤

 ريغ ینعم ديفي هنأ وأ «ةدئافلا مدع عم «ىنعمو اظفل هلبق امب هقلعتل

 نوح : یلاعت هلوق ىلع فقولاك «ىنعملا داسفب مهوي وأ ہدوصقم

 ١[. :ةنحتمملا] ير هَ انت نأ خاَيإَو» : هلوقب ءادتبالاو چپ لیا

 ومَن نأ مايو : یلاعت هلوقب أدبي نأ وأ ا کا
 ئراقلا ىلع بجيف .ہاوقت نمو ىلاعت هللاب ناميإلا نم ريذحتلا مهوي ءدبلا

 عقاومو «تايآلا يناعم اًظِحالم ءأرقي ام اًمهفتم اظقی نوكي نأ هتءارق لاح

 نأ لثم .حيبق ءادتبا وأ ٠صقان فقو نم روظحم يف عقي ال ىتح «لمجلا

 أدبي وأ 0 :ةبوتلا] ده بأ ٌحيِسَمْلا ىَرَستلا تاو ولا نبأ قول :ب أدبي
 لآ] ہک ربَقَم هللا نلف :ب ادبي وأ ۳١[« :ةبوتلا] چلا ٹا ٌحيِسَمْلا :ب

 وأ ء[۱۷ :ةدئاملا] ميم نبأ ُحيِسيَمْلأ وه هللا ّنإ» :ب أدبي وأ [۱۸۱ :نارمع

 اذه نأل ء[٣۱۳ :ءاسنلا] کل

 )١( /۳نیلالجلا ىلع لمجلا ةيشاح :رظنا ۲٦٢.



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 :ميرم] ادو ُنحْلا داو وأ [78 :ةدئاملا] ةَ اک لا کا لہ :ب أدبي
[AAهذهب ءدبلا حبق دحأ ىلع ىفخي الو ٦٦[ :ةدئاملا] 46 ةلولعم ہللا دیو وأ  

 ۔'''ثعانشو ظافلألا

 کیم تر

 )١( ۔ ۲۷ /ةينآرقلا تاءارقلا ملع تاحلطصم مجعم ۲۸.



 ٠۔۰٠ يرايتخالا ءادتبالاو فقولا :يناثلا لصفلا

 يناملا تحبملا

 بالا فقولا

 فوقولا نسحي يذلا) :هنأب فقولا مالعأ رثكأ هيلع قفتا فيرعت ريخ

 ىنعملا ريغتي ال هدعب امب هانلصو اذإو «هدعب امب ءادتبالا نسحي امك «هيلع
 ءیّتعمو اًظفل مالكلا عاطقنا هانعم سيلو .''مزاللا فقولا دنع ريغتي املثم

 نإو «تاءارقلا ءاملع دارم وه اذه سيلف ءطقف رابخألاو صصقلا ةياهنك

 فاكو «متأو مات :مهلوقب هنع اوعّرف كلذلو .مامتلا ةياهن َّذَعُي اذه ناك

 دعب هظفل مامتل اًمات يمس ماتلاف :ينومشألا لوقي .خلإ ....ىفكأو

 ہدعب ام قلعتي الو «هدعب امب ءادتبالاو ءهيلع فقولا نسحي ام وهو «هقلعت

 . "”ىئعم الو اًظفل ال «هلبق امم ءيشب

 الأ .مات وهف هدعب امب ءادتبالا حصيو «عماسلا هانعم غلبي ام نأ قحلاو

 زوجي هنأل «ماتلا نمض يفاكلا فقولا لعج يرابنألا مامإلا نأ ىرت

 :هلوقك ءةصق رخآ نوكي نأ ماتلا يف طرتشي الو !؟"”هدعب امب ءادتبالا

 تايآلا تناك نإو ءربخو أدتبم هنأل مات وهف ء[۲۹ :حتفلا] ها وسر دنع

 اهيف فقولا نوكي ۔ كشال  ةصقلا ةياهنو . ةدحاو ةصق ةروسلا رخآ ىلإ

 ءادألا ماظنو ٠٤٠١ /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملاو ٠١١ /ءادتبالاو فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 . ٠١ /دشرملا يف ام صيخلتل دصقملاو ء۲۷ /ىدهلا رانمو ٠٠١ /ادتبالاو فقولا يف

 ۲٥/۱. ادتبالاو فقولا يف ىدهلا رانم (؟)

 1١7. /ءادتبالاو فقولا حاضيإ (۳)

 )٤( ادتبالاو فقولا يف ىدهلا رانم ٠٠/١.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٢٦

 ريبكلا لخادتلا دجي فقولا ملع يف نيفلؤملا ثارت يف رظني يذلاو .متأ

 هيلع ىرج ميسقتلا اذه نأ الولو .يفاكلا فقولاو ماتلا فقولا نيب

 نمو يرابنألا نبا يأرب ثیفتکالو ءاذه يثحب يف هتركذ امل نوسرادلا

 فقولا نايبل اهب سنأتسي يتلا لئالدلا ضعب ركذأس كلذل .اذه يف هقفاو

 : هنم ةيقيبطتلا جذامنلا هذه كيلإو .ءاملعلا هركذ امم ماتلا

 :ماتلا فقولا نم ةيقيبطت لئالد

 لار تبا :ىلع فقولاك :يآلا سوؤر ىلع ماتلا نوكي
 فقولا زاجو «عماسلا ىلإ ىنعملا لصو دقف ١[« :ةحتافلا] يحل نحيل

 هلبقل [؟ :ةحتافلا] 4ترولتعْلا بر هل دَمَحْلا# ب هانلصو ولو «هيلع
 كلدم# ىلع فقولاو .يظفللا قلعتلا نم مغرلا ىلع «ريغتي نأ نود ىنعملا

 كايا هدعب امہ ہانلصو ولف «ىنعملا هب مت فقو ٤[ :ةحتافلا] هک لا مود

 فقولاو .رّيغت اَملو ءینعملا ُهَلہَقَل ء[٥ :ةحتافلا] ( وسن كالو دبع

 «أورَفك تأ نإ ب ءادتبالاو مات ٥[ :ةرقبلا] ہن مه كيل ىلع

 ءادتبالاو «مات [۲۹ :ةرقبلا] لع یش لكي وھو٭ ىلع فقولاو ء[٦ :ةرقبلا]

 :ةرقبلا] َنوُعِجَر یل اڑ ىلع فقولاو ء[۰٠٤ :ةرقبلا] هپ کبر لاک ذو ب

 رثأتي نأ نود «هدعب امب ءادتبالاو هيلع فقولا متي ہی اذه لك . مات ]7

 . ینعملا

 یلاعت هلوق نم نَا ىلع فقولاک :ةيآلا طسو ماتلا نوكي دق - ؟

 :ناقرفلا] الود نسال نطيَسا تاڪ و نج وإ دعب ركل نع اأ دَقل#

 مالک وه يناثلا رطشلاو ءملاظلا مالك وه ةيآلا نم لوألا رطشلا نال ء۹

 ءادألا ماظنو ء١١٤۱ /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملاو ء۱۰۷۲ /ءادتبالاو فقولا حاضيإ :رظنا (١)

 ٠١. /دشرملا يف ام صيخلتل دصقملاو ء۲۷ /ىدهلا راتمو ء٣٠ /ادتبالاو فقولا يف



 يرايتخالا ءادتبالاو فقولا :يناثلا لصفلا

 امأو ءظفللا يف قلعت كانه سيلو ؛''”ىنعملا مت دقف ءالعو لج ىلوملا

 . هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا يف طبترمف يونعملا قلعتلا

 «(ٍتنئَسَح#» ىلع فقولاك «ةيآلا ةياهن لبق ماتلا فقولا نوكي دق ۔٣

 ہک لب كله اکیس المك لقب کت نا یار :یلاعت هلوق نم
 - ا

 انث وه فقولا لبق امف ء[٢۷ :ناقرفلا] چکا ےن اوقع هللا ناو ِتلتسح ْمھتاَعمَس :

 ينامعلا دنع هنأ عم .العو لج يرابلا ىلع ءانث هدعب امو «نينمؤملا ىلع

 يف تعضو (یلف) ةراشإ نإو "فاك فقو ينومشألاو يراصنألاو

 دنع وهو «تاراشإلا هذه بارطضا ىلإ رظناف «ماتلا فقولل لصألا

 يذلا اذهو «يفاكلا وأ ماتلا لثمي هدنع قلطملاو ءقلطم فقو يدنواجسلا

 . "”ماتلا ىلع اّلیلد هقوسأ ينلعج

 ىلع فقولاك «ةملكب ةيآلا سأر دعب ماتلا فقولا نوكي دق - ٤

 رای الق لَو © تبين مرکع آگرو : ىلاعت هلوق نم روو
 أ «ىنعملا ىلع نافوطعم رورجملاو راجلا نأل ١88[« ۔ ۱۳۷ :تافاصلا]

 دنع مات فقو وهو .'''ةیآ سأر (نيحبصم) نأ عم «ليللابو حبصلاب

 . ”ينومشألاو «يراصنألاو متاح يبأو «شفخألاو «يرابنألا

 ۳۲ 3 ىلع فقولاك :ىرخأ ةصقب ءادتبالاو ةصق ةياهن نوكي ©

 رکداو (ع) اًضِلَع قصص تناسل مط انلعجو انیمز نم مه اتبهوو# : ىلاعت هلوق نم

 )١( ءادتبالاو فقولا يف دشرملاو ء۱۷٦۳ /فانتئالاو عطقلا ۲/٦٤٤ .

 . ٩۳/۲ ىدهلا رانمو ءال07 /7 فوقولا للعو ء٤۷٤٦ /۲ ءادتبالاو فقولا يف دشرملا (۲)

 .۔۷۱۷ ٢/ فوقولا للع (۳)

 )٤( دیفملا لوقلا ةياهن :رظنا / ۱٥١۔

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۸٤٦ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٤٥٦ /فقولا حاضيإ )٥(

 . ۲۰۰/۲ ىدهلا رانمو « ١



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا .. 1١8

 00 و 200001 رب 5 ٠<

 ةصق تھتنا دقف ١١[« 6 : میرم] اّ وسر ناو اصاخم ناک نإ وم م بنل

 . ىسوم ةصقب تأدتباو - 4 - ميهاربإ

 ىلع فقولاك :ءادنلا (اي) ب اهدعب أدتبي ةيآ سأر ىلع نوكي دق ٦

 مه ِراَلَأ بح با كيتلؤأ انياب اودکو اورفک دلار : یلاعت هلوق نم ہود

 َیكِإَو كيب ِفوأ عدم اهو رگیلع تعا لا یت ارگ ذأ لب رش نبي (©9 نوح اَبف

 مات فقو وهو «ةنس ةيآلا سأر ىلع فقولاف ٤١[ ۔۳۹ :ةرقبلا] نورا

 .ءادن هدعب ام نأل

 ىلع فقولاك «يهنلاب اهدعب أدتبي يتلا ةيآلا سار ىلع نوكي دق ۔۷

 نذل ق كرب بل 3 باوقلا نس دنع ُهَلاَوال٭ : یلاعت هلوق يف اوتل

 ىف ةّنس ةيآلا سأر ىلع فقولاف ١-155(. ۹۰ :نارمع لآ] دبل ف أوُرَتَك

 . يهن هدعب ام نأل ءهتينس ىلإ ةفاضإ مات فقو انه هنكلو ءلصألا

 ىلع فقولاك «يفنلاب اهدعب أدتبي يتلا ةيآلا سأر ىلع نوكي دق ۔۸
 سل ©3 دیت قاش ني بتكلا أوما لأ كلَ : یلاعت هلوق يف ديوب 08 < تاكد د CT أ ا

 ىلع فقولاف ء[۱۷۷ ۔ ۱۷١ :ةرقبلا] «ِبَْمْلآَو ٍقِرْشَمْلا لبق ك وجو اولو نأ را

 . يفن هدعب ام نأل «كلذك مات فقو وهو «ةنس ةيآلا سأر

 فقولاک .ماهفتسالاب اهدعب ًادتبب يتلا ةيآلا سر ىلع نوكي دق - 4

 ہی مکی مکی هلا : ىلاعت هلوق يف فلت ىلع
 ۔۹ :ےح ات 0 ءاَمسملَا ىف ام معي هللا کا عت را € ةن ف

 . ماهفتسالاب ءودبم مالک ہدعب ام نأل « مات فقو وھو

 ةیاکحلا ىلإ رابخإلا نع ع اهدعب لدع يتلا ةيآلا سأر ىلع نوكي دق - ٠

 قی تود هما عموم موق نمو : ىلاعت هلوق يف دولي دیو ىلع فقولاک



 : يرايتخالا ءادتبالاو فقولا :يناثلا لصفلا

 ےس رت رض سس ورو
ash3 رك ےک رو مح رس صج ےہ ےہ د  

 وهو ٦٦[. ۔۱۹٥۱ :فارعألا] اأ اسابا قع یتا مهتعطقو (]) دودي دیو

 .ديدج ربخب أدبو ىهتنا ربخلا نال مات فقو

 ءرمألا لعفب اھدعب ام أدبي يتلا ةيآلا سأر ىلع نوكي دق ١-

 نق ريَصأَو © تیرکال کرو كرد : یلاعت هلوق يف «تيكّدلإ ىلع فقولاک
 ىركذلا نأل مات فقو وهف 1١4 1١١[. :دوه] نما َرعَ عیسی ال کا

 .رمألا لعفب اًءودبم اًمالك أدتباو .تهتنا

 فقولاك «باذعلاو ةمحرلا نيب لصفلل ةيآلا سأر ىلع نوكي دق - ۲

 ينل لآ رت آو ران مل بم : ىلاعت هلوق يف 4نیکلیف ىلع
 «(ٍتَحِيَصلا اولیکو ْاوُنَماَء يلا ِرْيَبَو © ديريك تنا راجل سال ادق کھ دل سرس 2 رکو ہہی 4 كرار عمر م -
 . ةراشبلا نيبو نيرفاكلل دعا ام نیب لصف انهو _Yo]. "+ : ةرقبلا]

 ىلع فقولاك «مسقلاب اهدعب أدتبي يتلا ةيآلا سأر ىلع نوكي دق ۔٣

 .[/0 74 :ةعقاولا] رجا عقب ےن آلف © يطل َكْيَر رسا خس

 اًءودبم اًديدج اًمالك أدبي هدعب ام نأل .(ىلعلا كيرم ىلع ماتلا فقولاف

 . مسقلاب

 فقولاك «طرشلاب اهدعب أدتبي ىتلا ةيآلا سأر ىلع نوكي دق - 5
 کیش ال رشسحآ مٹنسآ نإ © اہ رکآ معحول٭ :هلوق يف (ًاریفن) ىلع  020٣ےک نر یس ےک و سک ےہ ےک ےک ےک فرح در 2

 :ءارسالا] هلق تاس نو + ۷

 .(نإ) طرشلا

 فرحب ةءوديم ماتلا فقولا دعب ةلمجلاف ٠

 ريسفت ىلع مات ريغو بارعإو ريسفت ىلع اًمات فقولا نوكي دقو ۔٥

 )١( ناهربلاو ۰۱۲۹/۱ ىدهلا رانمو ء۱۷ ۹۔۱۷۸ /رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا :رظنا ۱/ ۳٥٣.



 اما ولفي لیلا يف حسا هللا الإ :هليوأت مكي اًموإ# : یلاعت هلوق لثم «بارعإو

 .[۷ :نارمع لآ] بل ذل أولو لإ گی امو اير دنع نو لک وب

 ىوقألا وهو «فنأتسم هدعب ام نأل هسا ةلالجلا ظفل ىلع مات فقو

 بولسأب ةيآلا تءاج كلذل هللا ىلع روصقم ليوأتلا ملع نأل ؛ینعملا يف

 دنع مات ريغ وهو .هناحبس هيلع ليوأتلا ملع رصقل (الإ ۔ ام) رصقلا

 فوطعم مهدنع وهف ء(ملعلا يف نوخسارلا) ىلع مهدنع مامتلاو «نيرخآ

 .؟"”هلبق ام ىلع

 نم متأ لوألا نأ الإ مات امهالك ء[٤- ٤ :ةحتافلا] «تيعتسش كاّيِإَو دبعن

 . لوألا فالخب «باطخلا ىنعم ىف هدعب اميف ىناثلا كارتشال «ىناثلا

 مالكلا قلعت ةهج نم يفاكلا ةجرد يف  اًنايحأ  ماتلا نوكي دقو - ۷

 لا دتا لاق ییا رِزسو» :وحن ظفللا قيرط نم ال ىنعملا قيرط نم

 نأل ٥[ :فهكلا] 4 َمِهياَبَأِل الو رلع ْنِم ہی مه الف ئدتبي مث ٤[ :فهكلا] ادو

 ءاضيأ مامت «رهياَبأِل الو# هلوق ىلع فقولا كلذكو .هنع نغتسم هدعب ام

 مهتلاقم يهو ٤٥[ :فهكلا] 4 ههو نم حرت ةَمَِک تربکاف هلوقب ئدتبي مث
 یفاکلا ةجرد یف كلذب وهف . . ٤[. :فهكلا] «ادلو ہللا دخنأ# (Cr ةر و پک رس گرم
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 )١( /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا لالا١ .

 /۱ناهربلاو ء٥٦ /١ىدهلا رانمو ء۱۸۰ ۔۱۷۹/ رشنلا :رظنا (؟) ١١ .

 ) )۳/ىفتكملا رظنا ٠٤١ .



 لالا تحبملا

 يقاكلا فقولا

 نأ ريغ «هدعب امب ءادتبالاو  اًضيأ هيلع فقولا نسحي يذلا وهو
 .'''ینومشألا هفرع امك ءظفللا نود ىنعملا ةهج نم هب قلعتم هدعب يذلا

 ماتلاو .قبس امك «فقولل هتاميسقت ءانثأ ماتلا نم يرابنألا نبا هّدع دقو

 امب ءدبلا زوجي امهنم الك نأل «ةدحاو ةبتْرَمو دحاو عون هدنع يفاكلاو

 ئراقلا ىلع ةبوعص ديزي يذلا عيرفتلا اذه ىلإ هدنع ةجاح الف «هدعب

 ۔ اًضيأ  يفاكلاو ماتلا فقولا عمج دقف يدنواجسلا مامإلا امأو .''ئدتبملا

 .'''(ط) ب هل زمرو ءقلطملا فقولا هامسأ هنكلو ءدحاو عون يف

 :يفاكلا فقولا نم ةيقيبطت جذامن

 امہ ءادتبالاو چکنا مَ تمرح ىلاعت هلوق ىلع فقولا ۔١
 ٢۲٢[. :ءاسنلا] ہم کتلَکكَر مُکُتَمَعَر ڪتوخأو کاتو هدعب

 ؛ضعب ىلع اهضعب فطعل ءمات فقو اهيف سيل ةيآلا :ىنامعلا لاق

 .ماتلا فقولا غولب نع رصقي دحاولا سفنلا نأ الإ «هميرحت ىلع صن ام

 ءاهيلع فقولا حلصي يتلا عضاوملا يف سافنألا عيطقت نم ئراقلل دب الو

 .۳۳/فحاصملا يف ىلوأ لصولا ةمالع :رظناو ء١/5١1 فوقولا للع (۳)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 9

 قلعتلا نأل ءينومشألا دنعو متاح يبأ دنع فاك وهو .'''اًات نكي مل نإو

 .©"7طقف ىنعملا ةهج نم هدعب امب

 :لوقب ءادتبالاو تّبَيَطلَأ گل ليا مولا یلاعت هلوق ىلع فقولا - ١

 هقلعتف «ربخو أدتبم هدعب ام نأل ٥[ :ةدئاملا] كل لح بتلا أونوأ نا معلوم

 . ظفللا ةهج نم ال ىنعملا ةهج نم هدعب امب

 تا :ةميركلا ةيآلا نم ةَ :ىلاعت هلوق ىلع فقولا * 
 لق و غوص ر رحم جل ر هم ر ر ےس سر ےک مسح ھو ریس یم »+ 8غ 1ع ےس

 هل رخ نففعتس نأو ةت تحرم رع ثھبایپ عضب نأ حان ھل
 ےہ سم وس و ےس

 وهف 24َنْمِفَعَتس نأو## ىلاعت هلوق نم كلذ دعب امب ءادتبالاو 1١[ :رونلا]

 هنأل «"ينومشألا دنع نسحو «يراصنألاو ينامعلاو متاح يبأ دنع فاك

 .طقف ىنعملا ةهج نم هدعب امي قلعتلا نألو دعب امي ءادتبالا زوجي

 قاقشنالاو راطفنالاو ريوكتلا ةروس يف لصاوفلا ىلع فقولا ۔ ٤

 رثدملاو نجلا ةروس لصاوف كلذكو «نهدعب امب ءادتبالاو نههبشأ امو

 يف يفاكلا لضافتو . . .(اًدلو)و «(اًدحأ) لثم لصاوفلاب دارملاو ءاههبشو

 .“'ءاوسب ءاوس ماتلا لضافتك ةيافكلا

 : اهنم ءاهلالخ نم هتفرعمب سنأتسي لئالد هلو

 ألا كَ نسا : یلاعت هلوق ىلع فقولاك ءأدتبم هدعب يتأي نأ ۔١
 ٤ -٢[. :هلط] ہک ٰیوتسا شرما لَع ناف هدعب امہ ءادتبالاو ملا توسل 0 ر ا رےہ م و رص حب حرص

 )١( ءادتبالاو فقولا يف دشرملا ۰٥۷/۲ .

 ۔۱۷۸/۱ ىدهلا رانم (۲)

 ء۱۸٥۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو «4577/7 دشرملاو ء٢٦۲ /فانتئالاو عطقلا )۳)

 .۸۲/۲ ىدهلا رانمو

 )٤( /قباسلا ردصملا : رظنا ١44.



 . ١۳٠ يرايتخالا ءادتبالاو فقولا :يناثلا لصفلا

 ةلمج اهرابتعاب ؛ظفللا ثيح نم هلبق ام عم فقولا دعب امل قلعت الف

 نايبل ةقوسم ةيآلا نال ؛ینعملا ثيح نم اهلبق امب قلعت اهلو «ةيتادتبا

 قيثوتل اًرظنف .هلزنأ نم ةمظع نم باتكلا اذه ةمظع نأو ءنآرقلا ةمظع

 لاق .'''اّیفاک للا ةملك ىلع فقولا ناك تايآلا يناعم نيب ةلصلا

 . "فاك (یلعلا) ناك أدتبم رامضإ ىلع هتعفر نإ : ساحنلا رفعج وبأ
 ُئِدَبب امو قا اج لقالف : یلاعت هلوقك «ةيفانلا (ام) هدعب يتأي نأ -؟ حص سر

 نأل فاك فقو «ُّقَحْلا اج : ىلع فقولاف ٥٤[ :أبس] دي امو لَا
 ديعي امو ءاّقلخ لطابلا ئدبي امو ىنعملاو «ةيفان ئر اموإ# هلوق يف (ام)
 .©©رياحتلا دنع حلاص فقو وهو . اح

 م ومص ےک
 اَنَقَلَع ما : یلاعت هلوق ىلع فقولاك ءةففخملا (الأ) هدعب دري نأ ۔٣ |=

 ةهكفإ ني مُہنِا الأ (الأ) ب هدعب ءادتبالاو توده ْمُعَو اکا ًدَكِبَكَمْل

 دنع نسحو “ينومشألا دنع فاك وه ٠١١[ ۔ ٥٥١ :تافاصلا] هه رول

 .'''یراصنألاو ينامعلا

 :ىلاعت هلوق ىلع فقولاك ءٌردقم ٌفوذحم لعف هدعب يتأي نأ - ٤

 : نیففطملا] 4 َنورَفَملا ا برس ايعا هدعب امہ ءادتبالاو 9©(4 ٍوِينْمَت نب جارو
 . "”(ينعأ) هريدقت فوذحم لعفب بوصنم (اًنیع) نأل [۲۸ ۔۷

 )١( يناعملا حورو ء٤ نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء٤/۳۷ زيجولا ررحملا 1۲۲/۱١ .

 )٢( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۳۲٣.

 ينادلل یفتکملاو ««هتافو دعب اًّيح هديعي الو” :هلوق يف ۲۰۷/۱۹ يربطلا ريسفت رظنا (۳)

 . ۱۷۰ص

 )٤( /قباسلا ردصملا ٤١١ .

 )٥( ىدهلا رانم ۲۰۱/۲.

 )٦( دشرملا ۲/ ٦٠١ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ٤١١ .

 . 0٥٦٦ /قباسلا ردصملا (۷)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 َّنإ اولاق ٌمُهْوأَر ادو : یلاعت هلوق ىلع فقولاك «يفن هدعب دري نأ - ©
 عع

 ۔ ۳۲ :نيففطملا] َنيِظِفدَح مل لَا امو ب هدعب ءادتبالاو هولا يلو

 قح ىلع يرابنألا ناكو . فاك عطق 4ِةْواَصل : ساحنلا لاق ء۳
 اذه يف لاق ينادلا نأ ىرت الأ «يفاكلاو ماتلا نيب قرفي مل امنیح

 يف ينومشألا كلذ يف هعبتو !؟نيكرشملا مالك ءاضقنا هنأل مات : عضوملا

 . "”ىدهلا رانم

 نبي :ىلاعت هلوق ىلع فقولاك «ةروسكملا (ّنِإ) هدعب درت نأ - 5
 .[8 - ۷ :قراطلا] رواق دوج لع هنوف ب هدعب ءادتبالاو هب یارتلاو بلا نیب

 يف ينامعلا دنع مات فقو وهو . فاك عطق :ساحنلا لاق

 . يفاكلاب ماتلا لخادت ىلإ رظناف . دشرملا

 مير دنع نقيم نإ : یلاعت هلوق ىلع فقولاك «ماهفتسا هدعب دری نأ ۔۷

 ۔٤ : ملقلا] هیلاک نيلي لنبَتا : ماهفتسالاب ہدعب ءادتبالاو 4 ملا تج

 مات هنكل «'”ينومشألا دنع فاك فقو وهو «ماهفتسا فرح ةزمهلاف ٥,.

 . ”امهدنع يفاكلاو ماتلا لخادتل كلذو ءينامعلاو يرابنألا دنع

 نإ اول امير کف : ىلاعت هلوق ىلع فقولاك ء(لب) ہدعب دري نأ - 8
 ۔ وہ ميم عج مس سک

 فقو وهو .[۲۷ ۔٦ : ملقلا] 6 نوم ورح نحن لبؤ# (لَب) ب ہدعب ءادتبالاو دلاسا

 ۔ ٤٥٦٥ /قباسلا ردصملا )١(

 . ٤٤۳/۲ ىدهلا رانمو ء٦٤٦٦/یفتکملا (۲)

 . ٣٦۹ /فانتتالاو عطقلا )۳(

 )٤( دشرملا ۸٤۹/۲.

 .۔۳۰۸/۲ ىدهلا رانم )٥(

 )٦( دشرملاو ء٥۰۰٠ /فقولا حاضيإ ۸۰۰/۲.



 دق عرزلا اوأر امل مهنأل دعب امع عطقنم مالکلاف .ىنومشألا دنع فاك

 .۶'*نولاضل انإ اولاق قرتحا

 :ىلاعت هلوق ىلع فقولاك ء(نکل) ىنعمب ىتلا (الإ) هدعب دري نأ 4

 رق را نم لا (الإ) ب هدعب ءادتبالاو ہہ نولَملا یدل ثا ال ینا فخ ال یش ال
 . 1١" ۔ ٥١ :لمتلا] هَ وع نو ءوُس دعب امسح لدب ) ےگ

ILE 

 کاش دمحم دمحأ قيقحتب ٥٤۹/۲۳ يربطلا ريسفت :رظناو ء۰۷٥۳ /۲ ىدهلا رانم )١(

 ۔٣۰٥۳ /۱ ناهربلاو .۲۹ /یدهلا رانمو ۰۱۷۹ ۔ ۱۷۸ /رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا :رظنا (۲)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 ىسحلا فقولا

 ءادتبالا نسحي الو «هيلع فوقولا نسحي يذلا هنأب :يطويسلا هفرع

 يف ديفم مالك ىلع فقت نأك كلذو ء''”ینعمو اًطفل هب هقلعتل «"''هدعب امب

 فقولاف .هباوج طرشلاو «هربخ أدتبملاو ؛هلعاف لعفلا ذخأي ثيحب «هتاذ

 ىلإ فاضي نأب «نسحألا ةجرد ىلإ نسحلا يف يقتري دقو «نسح هيلع
 .هوحنو فصو ركذ ام

 امب وأ ءاهب اهدعب ام قلعت ةملك ىلع فقولا هنأ يرصحلا خيشلا ىريو

 قلعتلا توبث نم دب الف ءاّيظفل اًقلعت قلعتي ملو ءاّيونعم اًفلعت اهلبق
 .حجارلا ىلع اًًيفنم نوكيف يظفللا قلعتلا امأ ٠نسحلا فقولا يف يونعملا

 ءاملع اهيف فلاخ ةلثمأب ءادتهالا ملاعم يف يرصحلا خيشلا لثم دقو

 . ””اهدعبل هتلثمأب لّثمأ نأ ينعسي ال امم ءءادتبالاو فقولا

 :نسحلا فقولا نم ةيقيبطت جذامن

 هيلع فقولا نإف [۲ :ةحتافلا] 4تريلتعلا بر هل دمَحْلا#8 - ١
 ةفص هنوكل نسحي ال [۳ :ةحتافلا] « جيلا نيل ب ءادتبالاو «نسح

 هيلع فقو ام ئراقلا ديعي الف ءةیآ سأر هنأل ىنثتسي اذه نكلو «هلبق امل

 )١( نآرقلا مولع يف ناقتإلا / ٠١۸ .

 . ٠٤١ /ىفتكملا :رظنا (۲)

 ۳٣. - 54 /ءادتهالا ملاعم )۳



 ٦۱۷ .٠ . يرايتخالا ءادتبالاو فقولا :يناثلا لصفلا

 . ؟”هريغو « هلبق امب قلعتم وه ام نيب قرفي ملو «يآلا سوؤر ىلع فقیو

 دعب ام نوكي نأك «بارعإلا ةهج نم قلعتلا «ىظفللا قلعتلاب دارملاو

 ءهنم اًلاح وأ ءهل ةفص امإ هلبق امب قلعتلا ديدش هيلع فقوي يذلا ظفللا

 : هنم ىّئثتسم وأ «هيلع اًفوطعم وأ

 : ىلاعت هلوق يف 4 روما ىلع فقولا : ظفللاب قلعتلا ديدش لاثم

 نم رکنی ول 0 رص هذعب ام نل ٤] :مورلا] # َنوُسِمْؤَمْلا یم دیر

 ذسیمو و هلوقب قلعتلا دیدش وھو ء٥ : مورلا] دلا رَزْلا وه ہو اک

 . یش زا شب

 ہک تک تج نل کش یلاعت هلوق نم #ُتَنَج ج ىلع فقولا : ةفصلا لاثم

 . تانجل ةفص ١ :دیدحلا]  ردهنألا ات نم یر ةلمج ناف

 ےس مور

 اَنِإ لا اي ىلاعت هلوق يف كتاسرأ» ىلع فقولا :لاحلا لاثم
 ريمضلا نم لاح ٥٤[ :بازحألا] «اَريِذَنَو ارسم ادهش هلوق نإف ہک كيا

 .(كتاسرأ يف لوعفملا

 اودي هلآ : یلاعت هلوق يف هديب ثا ىلع فقولا :فطعلا لاثم

 کرب | مث ىلاعت هلوق نأل ١[ :مورلا] « ومعي بل خرم هديب قلا

 .4 اودي ىلع فوطعم ١١[ :مورلا]

 ابي إم ىلاعت هلوق نم 4ُ للشلف ىلع فقولا : ىنثتسملا لاثم

 )١( ىفتكملا :رظنا ٥٤١ ىدهلا رانمو ء١١٤۱ ۔ ٠١/١.

 )٢( /فحصملا شماه ىلع دصقملا 5 5٠١.



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠ ١١4

 ]4۲ :رجحلا] «َنواَعْلأ نم کما نم ل یلاعت هلوق ناف نطل ع كل

)0 
 .'""مهيلع يف رورجملا ریمضلا نم ىنئثتسم

 سأر ناک اذإ الإ ہدعب امہ أدبي ال نكلو هيلع فقولا زوجي :همكحو

 : يرزجلا نبا لوقي .'''ینعمو اًظفل هلبق امب هقلعتل كلذو - رم امك - ةيآ
 سه ع ص

 ادچجْباو اًمْقَو ةِرثَت نا دب ال اًدوَجت ْنَأ خیْخحُت اَم عبو

 اقل یّننَمب ْنِإ يفاگو ٌماَت اًقَلَعَتاَلَومَئ نإ ڈْنلَلان
 5 فقَق © مر

 يآلاىَّوِس َدْبَت اَلَو فقَق ْنَسَحَف ٍِظْفَلِب ْنِإَو ئِدَتْباو فت
 هلصي نأ هل بحتسا اھلئام 0 ‹ظافلألا هذه ىلع ئراقلا فقو اذإف

 ۔ اًظفل  هلبق امہ قلعتي امب ءادتبالا نإ ذإ ءاّكيبق هؤادتبا ناك الإو «هدعب امب

 فقولا نسحي هنإف «ةيآ سأر هيلع فقوي يذلا ظفللا ناك اذإ الإ «ٌحيبق

 . قلعتلا ناك امهم هيلع

 . كيه 2

 )١( /میرکلا نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا  ۲٥۸۔ ۲٥۹.

 ) )۲۔۲۸/۱ ىدهلا رانمو ء١٤٤۱ /یفتکملا :رظنا

 ) )۳/رشنلا ةبيط 9 .

 )٤( /ميركلا نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا ۲٥۹.



 “1۷4  يرايتخالا ءادتبالاو فقولا :يناثلا لصفلا

 عونمملا فقولا

 هفرع دقو .ةرابعلل اًبيذهت حيبقلا نود عونمملاب هتيمست ترتخاو

 نبا هفرعو ."'”هنم دارملا فرعي ال يذلا فقولا هنأب ينادلا ورمع وبأ

 :همظن يف لاقو . "انعم متي مل ام ىلع فقولا هنأب يرزجلا

 لبق انْبْبو اًرَطْضُم ُفَقوُي ےّلَو ٌحيبَق ٌمَئاَمَّرْيَعو

 وهف بدألاب اًلخم ناک نإف ؛حیبق وهف هب ىنعملا متي ال فقو لكف

 الإ هيلع فقولا دمعت زوجي الو .حبقأ وهف ة ةديقعلاب اًلخم ناک نإو إو «حيبق

 . ؟”ىنعملا داسفل وأ «ةدئافلا مدعل «رابتخا وأ ءسّمن عاطقناك ءةرورضل

 وأ ء(مسب) ىلع فقولاك «ىنعم هنم مهفي ال يذلا وه :حيبقلا فقولاف

 «ةدئافلا نع نيلوألا ولخل «(كلام) ىلع وأ «(بر) ىلع وأ ء(دمحلا) ىلع

 .دحاولا ءيشلاك امهنأل ءهيلإ فاضملاو فاضملا نع نيريخألا لصفو

 . “هيلع فوقولا ئراقلا قح يف حبقيف «هنم دارملا فرعي ال ام لك اذكهو

 ءارقلا نم ةلجلاو ؛ہدنع سفنلا عاطقنا نكمتل «ةرورضلا فقو ىمسي اذهو

 )١( المکتفی/۱٤۸.

 .۹/رشنلا ةبيط (۲)

 .۹/قباسلا ردصملا (۳)

 )٤( /رشنلا ةبيط حرش ٦٤ .

 )٥( /يسقافصلل نیلفاغلا هيبنت :رظنا ٠١١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠

 نوبحتسيو «هنوركنيو «برضلا اذه ىلع فقولا نع نوهني ءادألا لهأ نمو

 اذه نم حبقأو .'"هدعب امہ هلصي ىتح ءەلبق ام ىلإ عجري نأ هسفن عطقنا نمل

 ُبيِحَتْسي اإ : ىلاعت هلوقك ء'''دوصقملا فالخ هماهيإل ءینعملا دسفي ام
 رس ےس جروس هدول وس وہ ل ىو

 نأ مهوي ذإ ء4 قوملاو ل٭ل ىلع فقو نإ ["5 :ماعنألا] «َقومْلاو نوعمسي نیلا

 "يزال فقو هنأل «توعَمْس # ىلع فقولا يغبنيو .نوعمسي ىتوملا

 مم الإ بحاح ريطب ری او ِضَردْلا يف وبا نيام : ىلاعت هلوق هلثمو

 وه ام دوجو يفن مَهْوَأ دياي ىلع فقو نإف ٥۸[ :ماعنألا] كلاس

 هذه هيبشت دارملا لب ءدارمب سيلو «ةرورضلل دحجو ةرباكم وهو ءدهاشم
 .اهلاجآو اهقازرأ ريدقتو ءاهلاوحأ طبض يف ءمدآ ينبب رئاطلا اذهو ةبادلا

 ىلع فقولاف «هريبدت ةعسو «هملع مومعو «هللا ةردق لامك ىلع ليلد وهف
 نسح فقو گلا © دم ےک

 کک هاو رک ىلا تلف ةلالجلا ظفل ىلع فقو نإ اذه نم حبقأو

 بدألا ءوسو ىنعملا داسف نم هيف ام نإف ۲٥۸[ :ةرقبلا] ہک نيلَقلا موقْلا ید

 .'''کَنيلَقلاف ىلع وأ رق ىلع فقولا يغبنيو .رهاظ

 :عونمملا فقولا نم لئالد

 “ہیلع فوقولا ئراقلا قح يف حبقي ءهنم دارملا فرعي ال ام لك

 :كلذ لاثمو

 )١( /یفتکملا ۱١۸.

 )٢( المكتفى/١5:8.

 . ٤۷٦/۲ فوقولا للع (۳)

 )٤( ىدهلا رام ۷/۱ ۲۲۰.

 )٥( /يسقافصلل نيلفاغلا هيبنت :رظنا ۱۳١.

 .۲۸/۱یدھلا رانمو ء۲۴۳۹ /ءادتبالاو فقولا حاضيإ :رظنا )٦(



 ىلع فقولا : لثم .هيلإ فاضملا نود فاضملا ىلع فقولا- ١

 .[۲ :ةحتافلا] نيالا نود ہہ برع

 نس : لثم ةیآ سأر نكي مل ام « هتعن نود توعنملا ىلع فقولا- ؟

 ١[. :ق] «ِديجمْلا## نود نا ٹل

 ُلَمْعَي نمفال٭ : ىلع فقي نأ لثم هباوج نود طرشلا ىلع فقولا ۔٣

 .۲۷ :ةلزلزلا] مري نود «ارَيَح ورد َلاَمْتِم

 «َنوْؤمْلاْ نود کم لئ ئل : لثم ءهلعاف نود لعفلا ىلع فقولا - ٤
 ١[. :نونمؤملا]

 ٦. :ةرقبلا] أورفك

 ہک درت تدذکل٭ لثم ؛هيلع فوطعملا نود فوطعملا ىلع فقولا- 5

 .[5 :ةقاحلا] «ٍةَعراَقْلاب دار نود

 نود حيلا ةمسا#» : لثم «هنم لدبملا نود لدبلا ىلع فقولا -

 ٤٤[. :نارمع لآ] هرم نا ىسيِع#

 ىلعو «نهمسا نود ‹نهتاوخأو «ٌنظو ءناكو «ْنِإ ىلع فقولا 4

 ٤[. :ةعراقلا]

 اساس 2 : لثم : ثٹسمل | نود هلم ينثتسمل | ىلع فقولا - ۹

 ٠١١[. :ءايبنألا] هيمن دحر نود 4إ

 نود «ىٍزْلأ تلد : لثم ءهتلص نود لوصوملا ىلع فقولا ١-
 .[؟ :نوعاملا] ٭ تيلا عدي# ردو و



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٢

 «ضرألا تكد اَدإ الف : لثم ءہردصم نود لعفلا ىلع فقولا ١ رھے م
 ےک وک

 .[؟١ :رجفلا] چکا ا نود

 نأ کیش نود فر : لثم ِهْقَلَعَتُم نود فرحلا ىلع فقولا ۔۲
 ۲٤[. :تايراذلا] چكو

 نبأ ىسع يا همسا## : لثم ءاهبحاص نود لاحلا ىلع فقولا - ١

 ٤٤[. :نارمع لآ] «ةَرِدآلاَو ايدل ىف اهر نود هرم

 يو نود «دمحلا# : لثم :ہربخ نود أدتبملا ىلع فقولا ۔٤

 .[۲ :ةحتافلا] «َنيِيلَعْلا تر

 ہک َنوٹالت دلصفو هلو : لثم «هزييمت كود زيمملا ىلع فقولا ۔ ١6

 ٠١[. :فاقحألا] ارش نود

 ارات بلا رک ددل : لثم ءهلوقم نود لوقلا ىلع فقولا ۔٦

 .۲۷۳''۶ :ةدئاملا] ةَ تلا هلآ کر مهلوق نود

 كه ثا

 )١( رانمو ء۲۳۹/ءادتبالاو فقولا حاضيإ الهدى١/78.



 سداسلا تحبملا

 ةنسلا فقو وأ ؛لیربج فقو

 فو عضاوملا هذه يف فقولا يمسو) :ءادتهالا ملاعم بحاص لاق

 ىرحتي ناك ۔ لپ  لوسرلا نأل عابتالا فقوو «ليربج فقوو «ةنسلا

 ثحبلاو ءغلابلا بيقنتلا عم نکلو ...اًمئاد عضاوملا هذه ىف فقولا

 مولع يف بتكلا تاهمأ نم عجارملا فلتخمو «رافسألا ىتش يف صحافلا

 وأ « حيحص رثأ ىلع رثعأ مل «لئامشلاو ‹«ةنسلاو ءريسفتلاو نآرقلا

 ةنسلا نم اهضعب وأ عضاوملا هذه عيمج ىلع فقولا نأ ىلع لدي فیعض

 .(ةيلوقلا وأ ةيلمعلا

 نم هملعتي نأ ئراقلل يغبني ام :يواخسلا نع اّلقن ينومشألا ركذو

 : يه عضاوم يف فقي ناك هنأ ركذو - #4 - ليربج فقو

 اًفيِنَح مَا هلم امان ئدتبي مث «[45 :نارمع لآ] دا َّقَدَص لف - ١

 . هعبتي ي يبنلاو ء[4۰ :نارمع لآ] 4َنيِكِرْشْلَأ نو ناك امو

 :ةدئاملا] ٌتدَحْلا وٹس فل ١48[ :ةرقبلا] «ِتريَحْلأ اوقبَتَساه» - " - ۲ روس ہر و لك 2
4]. 

 ٤ - :ةدئاملا] يحب یل س ام لوث نا جل ٌنوُكَي ام كتب لاق ٠١١[.

 )١( /ءادتهالا ملاعم ١4.

 ۔۳۷۷ /١يرابلا مالك ىلإ يراقلا ةيادهو ء۹/یدھلا رانم :رظنا (؟)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤۴

 ویب لَعإه ئدتبي مث ء[۱۰۸ :فسوي] چوک لإ ارعا لیس والف ۔ ٥
 1١8[. :فسوي] #َنيكِرْضُمْلأ نم ان امو ہلا َدَحْبُسَو عمقا نمو نأ

 میر اوباجسسا نیلا ئدتبي مث 1١[ :دعرلا] اَلا لا ٹری كلت - ٦

 ٦۸[. :دعرلا] هيس

 . ايف ڪل ئدتبي مث ٥[ :لحنلا) اهل ہلا ۔ ۷
 . چوس ال ئدتبي مث [۱۸ :ةدجسلا] اقا تاک مک ازم ناک ن سلف - ۸

 ىدا ئدتبي مث [۲۲ :تاعزانلا] ڈر کت 9 ین رثآ مک 4

 .[۲۳ :تاعزانلا]

 ٠ - :ردقلا] رَ فأ ْنَي يح ردا ةف ٣[ ةكيكملا لر ئدتبي مث 4

 :ردقلا] 4[.

 : عضاوم ةعبس مهضعب دازو

 .[؟ :سنوي] سالا را نأ - ١

 ۔[٦٦ :سنوي] ہک مُهْلََف تنر الو - ؟
 ٣ - لحنلا] کم نل اھت وي ھئا دقو : 1١[.

 ٤ - :نامقل] داب كرش ال قبل 1[.

 .[1 :رفاغ] ہرا ُبنَحَصأ ا 5

 ١ - :ردقلا] مَ لگن یف ٤[.
 6ع
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 .[۳ :رصنلا] هرفعتساو كير دمحي حيسفو# ۔۷
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 هيلع قفتملا مزاللا فقولا

 .ةمدقم ©

 .هيلع قفتملا مزاللا فقولا ٭





 ve 1 ۔ ھما

 می

 مزاللا فقولابو ءماع لكشب فوقولاب ءاملعلا ءانتعا نم ةياغلا نإ

 طبترا اذهلو ءةمألا ىلع ميركلا باتكلا مهف ريسيت وه ‹صاخ لكشب

 ةفرعم نإف كلذل .اًقيثو اًطابترا ءريسفتلاو ءةغللاب ميركلا نآرقلا يف فقولا

 عضاوملا ضعب يف ئراقلا فقو ول هنأل «ينآرقلا صنلا مهف ف ينعت فقولا

 عضاوملا ضعب يف لصو ولو «ىنعملا دسفأل ءاهيلع فقولا زوجي ال يتلا
 .اًضيأ ینعملا دسفأل «لصولا بجوت ال يتلا

 وه :يأ ؛ءيشلا موزل نم :ةغللا يف وه :مزاللا فقولا فيرعت

 لصو ول ام وه :حالطصالا يفو .'''ەنم ّرفم ال يذلا «يرورضلا تباثلا

 بابحتسا :فقولا موزلب دوصقملاو ."'دارملا ريغ یّتعم مهوأل هافرط
 در دقو .يهقفلا موزللا دوصقملا سيلو ,"”يرزجلا نبا لوقي امك «فقولا

 لقن نيح ؛بجاو فقو نآرقلا يف سيل هنأب يواخسلا ىلع ““ماشه نبا

 : ىلاعت هلوق يف پھل ىلع فقولا نإ :ءارقلا لامج يف يواخسلا نع

 فقو ٦٦[ :سنوي] ميل ملا وه اج يج وکی رل نإ لوف کنز الو»

 فاقوألا نم) :لاقو ءيواخسلا نع يرزجلا نبا عفاد دقو «بجاو

 .(مزل) :ةدام ءبرعلا ناسل )١(

 1547/١. فوقولا للع (۲)

 هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظناو ء۱۸۳/۱ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (۳)

 . 55 /ةيغالبلا هرارسأو

 ا بيبللا ينغم :رظنا )٤(



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ءهافرط لصو ول ام :وهو ءدوصقملا ینعملا نايبل «هبابحتسا دكأتي ام

 .مزال فقو ةيآلا يف وهو .''!دارملا ینعملا ريغ ینعم مهوأل

 دنع  فقولا مزلي ء[۸ :ةرقبلا] «َنيِدِمْؤُمِب مُهاَمَوظ :ىلاعت هلوق : هتلثمأ

 [4 :ةرقبلا] 4أوُمَماَء َنيذَّلَاَو هللا وعي :هلوقب لصو ول ذإ «يدنواجسلا

 ررقتو مهنع عادخلا ىفتناف ««تيئمّوُمِيام :هلوقل ةفص ةلمجلا نأ مهوأل

 ضقتنيف .'''عداخم نمؤمب وه ام :لوقت امك «عادخلا نع اًصلاخ ناميإلا

 ىلع فقولاو ءةیآ سأر هنكل «نيعداخم ريغ نونمؤم مهنأ مهفيو «ىنعملا

 «ةرونملا ةنیدملا فحصم يف عضوملا اذه دري ملو .ةعبتم ةنس يآلا سوؤر

 .هيلع قفتملا ريغ نم وهف

 فاشل :هلوقب اهلصو ولف دول ترک ل ةئكحَبْسا» : هلوقو
 يفنملا نأو بیکار ل ةفص هنأ مهوأل 17١[ :ءاسنلا] ہہ لا نامو توسل

 دلولا يفن ةيآلا نم دارملا نأ عم «تاومسلا يف ام هل نأب فوصوم دلو

 . ””اًقلطم

 ءادتبالاو فقولا يف فّلأ نمم ءدحأل دري مل مزاللا فقولا حلطصمو

 هازع دق هدعب ءاج نم لکو ءهراكتبا نم هنأ رهاظلاو .يدنواجسلا لبق

 يف (م) ةمالعلا هذه نم رثكأ كلذلو «هيلإ اًبوسنم حلطصملا حبصأف «هيلإ

 فيرشلا فحصملل ةيناتسكابلا ةعبطلا تدمتعا دقو .''!فوقولا للع

 يف يدنواجسلا هركذ ام لك فحصملا ىلع حينَ «يدنواجسلا تامالع

 )١( رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ۱۷۷/۱.

 .۱۸۰ /۱فوقولا للع :رظنا (۲)

 ٠٤١/١. فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا ١/ 2147ناقتإلاو ۲٦۳٣ /۱١ء ىدهلا رانمو ۱٥/١ء

 /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظناو 07 .



 : 14 هيلع قفتملا مزاللا فقولا :ثلاثلا لصفلا

 للع يف ام نيبو عوبطملا فحصملا نيب تنراق املو .فوقولا للع

 نم هريغ نم معأ مزاللا فقولا ناك املو .اًمامت ةقباطتم اهتدجو «فوقولا

 دقو .نسحلا امبرو «يفاكلاو «ماتلا فقولا نمضت ؛یرخآلا تافوقولا

 هب اًضاخ الصف هل تدرفأ

 ءرصمو «ماشلاو ءزاجحلا فحاصم تاعبط مظعم تعمجأ دقو

 اًعضوم نيرشع يف فيرشلا فحصملا يف مزاللا فقولا نأ ىلع «قارعلاو

 دب الف «ةرونملا ةنيدملا فحصم وه يثحب لاجم نأ امبو .ميركلا نآرقلا نم

 اًعضوم نورشعو نانثا مزاللا فقولا نم هيف تبث دق هنأ ىلع صنأ نأ يل

 يف يذلا عضوملا اهنم فذح دقف ةثيدحلا ةعبطلا امأ «(ةميدقلا ةعبطلا) يف

 هنم الدب عضوو ہل اريِصَح نفك مح المو دم مدع نول ءارسإلا ةروس

 .اًعضوم نورشعو دحاو يقبو ء(ج)

 ةعبرأو ّةّئم هنم تعمجف «هيف فلتخملاو هيلع قفتملا فقولا تعبتت دقو

 ؛فقولا مالعأ بتك نمو «فحاصملا نم مزاللا فقولل اًعضوم نيثالثو

 بقلملا يلشعرملا هب درفنا امم عضاوم ةرشع كلذ ىلع ةدايز تيقبو

 فقولا تمسق دقو .اهردصم ىلع فقأ مل يننأل اهتكرت دقو «هداز يلقجاسب

 اذه وهو «فحاصملا يف هيلع قفتملا مزاللا :هلوطل نيلصف ىلإ مزاللا

 . اذهل قحاللا وهف ءهيلع قفتملا ريغ مزاللا امأو .لصفلا

 هيلع قفتملا مزاللا فقولا

 هرادقمو «ةرونملا ةنيدملا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف تبثأ ام وهو

 : يه ءاًعضوم نورشعو نانثا

 اکا ا اماق اھکوف امه صوب ب ام التم برص نا یس ال هلآ ل - ١

 م ادب لا دارا ام تیل | اورَمَك نأ آو مهي ني لآ هنأ ےہ

 ت ٢٢[. :ةرقبلا] سلا لإ وب لب امو ایك دي یدو اريك ۔وہ لِي

 وک 4



 . السم اًددَهب ادام : هلوق : فقولا عضوم -

 دقو ؛چالَتَمف هلوق ىلع فقولا درو :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ول هنأل «قارعلاو «رصمو ءماشلاو «زاجحلا فحاصم هموزل ىلع تعمجأ

 دعب لمجلا :لوقت ةيوحنلا ةدعاقلا نآل .هلبق امل ةفص هدعب ام راصل لصو

 ( ىلاعت هللا نم رابخإو فانئتسا امنإو «ةفصب وه سيلو «تافص تاركنلا

 .دارملا ینعملا ريغ ىطعأل ةفص ناك ول ذإ .مهل باوج وه يأ

 . "”(هال18ت) يروباسينلا هعبتو ء(ھ٥٥٤ت) يدنواجسلا لوق اذهو

 «"(ه۳۳۸) ساحنلا نبا هلوق حجرو ءمتاح وبأ هيلع فقولا مامتب لاقو

 لب كد اتم ادم نل درا ادام َتورفكْلاَو شرک مہر يف بزا لوقِلرا٭ : یلاعت هلوقل كلذو
 ىلع هدنع فقولاف ىنومشألا امأ ء[۴۱ :رثدملا] دك نم یدو ا نم هلآ

 نم لع اذإو ءرافکلل هللا نم اًياوج هدعب ام فانئتسا ىلع «يفاك السوم

 اًمقو ينادلا الو يرابنألا نبا ركذي ملو ءاٌرئاج ناك مهنع ةياكحلا ةمتت

 «لامجإلا لبق لصاح ليصفتلا نأل وقم ءافلاب فطع دقو . “انه

 ايڪ وب لی : يهو ءلمجأ ام ليصفتل اهتياهن يف ةيآلا تءاجف

 . 7 ماريدك وی یی
 يغبنيو «مزال فقو (اًلثم) ىلع فقولا نأ  ملعأ او  حجارلاو

 )١( فوقولا للع :رظنا ١/ 2197نآرقلا بئارغو ۲٠۲/۱ .

 . ٠٠١/١ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغو ء۱۹۳/۱ فوقولا للع :رظنا (۲)

 .۹١٠/فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( فقولا حاضيإو ء۷/۱٦ فانتئالاو عطقلاو ء۱۹۳/۱ فوقولا للع :رظنا 5655«

 ىدهلا رانمو ء۳۷ /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملاو ۱/ ٦۷.

 رحبلاو ء١/٦۲۱ زيجولا ررحملاو ء۸/۱٦۱ فاشكلاو ء۱۸۱/۱ نايبلا عماج :رظنا )٥(

 ريرحتلاو ء۷۳/۱ ریدقلا حتفو ء۲۱۹/۱ ميظعلا نآرقلا ريسفتو 2٠١١/١ طيحملا

 ۔۹٥۳ /۱ ريونتلاو



 1۴١١٠ ٠.٠ هيلع قفتملا مزاللا فقولا :ثلاثلا لصفلا

 ءاّنايب اًفانئتس انئنسا ةفنأتسم ةلمج اهنأل ؛ ار وب لی هدعب امہ ءادتبالا

 مل ولو .(امأ) ب نيتردصملا نيتلمجلل نايبلاو ريسفتلا ىرجم ةيراج يهو

 .لاحم وهو ءنیرفاکلا لوق نم ةيادهلاو لالضإلا نأ مهوأل ؛ئراقلا فقي

 هللا مالك نيبو ام اذهب هَل دارا ادام راقكلا مالک نیب قیرفتلا نم دب الف

 ےہ اديك ءدأ لضم ىلاعت

 لاق کرک هيا اتیا زا ہلا انک انکم الو ولي ال یا ل ۔ ۲
 تونو رزقا تبل اجب دك ڈٹ کہ َتَهَبَتَس ٌمُهِلوَف لم مھل تملأ
 1١8[. :ةرقبلا]

 ۳ م
 4 هلو لني یلاعت هلوق : فقولا عضوم -

 ىلع تعمجأ ء۹ ٌۃهِلَوَنلف ىلع مزاللا فقولا :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .نوكرشملا مه نولئاقلاو .قارعلاو رصمو ماشلاو زاجحلا فحاصم هموزل

 نب عفار وه وأ «“ةلميرح نب عفار وه لئاقلا ليقو ؛باتکلا لهأ مه ليقو ۰ ۶؟ )0. . 8 7 ۶ 5
.)0( 

 . همد

 ."نوملعي امہ اولمعي مل مهنأل ؛ ملعلا مهنع - هناحبس ۔ یلوملا یفنو

 ءالؤه لوق نم یو ٌتَهَبَتَت» :هلوق نأ عماسلا مهوأل لصو ولو

 : ىلاعت هللا وه لئاقلا لب .ءكلذك سيلو ؛یراصنلاو دوهيلا وأ نیکرشملا
 «ساحنلا لقن اميف مات فقولا اذهو «فانئتسا وهو :«4ٌرُهّبوُنُ َتَهَبَتَت»

 )١( ريرحتلاو ء۱۲۹/۱ فاشكلا :رظنا والتنوير١/ ۳٦٣.

 ۔۱۲۹/۱ فاشكلا :رظنا (۲)

 .٤٦/ةیلالد ةسارد مزاللا فقولاو ء١١٠١ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۴)

 . ٠١١/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت :رظنا )٤(

 .؟ 4 /يطويسلل لوزنلا بابسأ :رظنا )٥(

 )٦( يروباسينلل نآرقلا بئارغو ء۴۰۷/۱ فاشکلا :رظنا ١/٤۲۷ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 39

 دنع فاکو .ءىنومشألا دنع نسحو .«يدنواجسلا دنع قلطمو

 مزال فقو هنأب لوقلاو .ةعانص بجاو انه فقولا موزلو «”يراصنألا

 . يل رهظي اميف مكحأو ىلوأ

 ہوے دہ هيسوو رہ ور وار ےک ے وہ ور سو رک س عم و وے رہ ا را
 مهقوف ًاوقتأ َنِسِْلاَو اونماے نذل نم نورحسو ایدلا ةويحلا اورفک يال نير - ©

 د
 ۲٠۲[. :ةرقبلا] * باسج ريعب مامی نم قرر ہللاو ةمايقلا مو هس ی ل رظ ور و يدر م رس

 .'''گًاوُما< َنِزلا ںی َنوُرسَمَو الف : یلاعت هلوق :فقولا عضوم -

 ماشلاو زاجحلا فحاصم هموزل ىلع تعمجأ :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 نينمؤملاب رافكلا نم ةيرخسلا عوقو مهوي لصولاو .قارعلاو رصمو
 نيذلا مه نينمؤملا نأل ؛كلذك سيلو «ةرخآلاو ايندلا يف «نيقتملاو

 راتکلا أوما نيرا موِئاَك© «نآرقلا صنب «ةمايقلا موي رافكلا نم نورخسي
 لاقو ؛يدنواجسلا دنع مزال فقولا اذهو ء[٢٤ :نيففطملا] 4َنْوْكَحْضي

 ينومشألاو ساحنلاو يرابنألا امأو :«"'اًضيأ يروباسينلا هموزلب

 يوازكنلا نباو ينادلا امأو :نسح فقو وه :نولوقيف يراصنألاو

 هب حرص امك فقولا موزل يضتقي ةيآلا قايسو ''.فاک فقو وه :نالوقيف
 ىتح فقولا موزلو .فانئتسالل (نيذلاو) يف واولا نأل «ءارقلا ريهامج

 شماه ىلع دصقملاو 2195/١ فوقولا للعو ء۹۷/فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 5/١ ٠١. ىدهلا رانمو ء۳۳ /فحصملا

 .۲۳۲ /۱ رشنلاو ٥۸۲ /۱ نآرقلا بئارغو ء۲۹۲/۱ فوقولا للع :رظنا (؟)

 .۲۰۸/۲ نآرقلا بئارغ :رظنا (۳)

 /ادتبالاو فقولا يف یفتکملاو ء۹۷ /فانتئالاو عطقلاو ء٦۲۸/فقولا حاضيإ :رظنا )٤(

 . ٠٠٤١/١ ىدهلا رانمو ء۳۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۰



 2, ١997 هيلع قفتملا مزاللا فقولا :ثلاثلا لصفلا

 ٍتاَجَرَد ْمُهَصَعَب عقرو ا ملک نم مهني نب لع مصب اناس لسا فلت - 3

 ۲٤١٢[. :ةرقبلا] دشا جورب ُهنْذيَأَو تيل ٌمْيْرَم نبأ ىَسِع اَنَدَتاَءَو

 . 4 تبع مهس اناس : یلاعت هلوق :فقولا عضوم ۔
 ماشلاو زاجحلا فحاصم وزا ىلع تعمجأ :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ةملكل ةفص هيلع لخد امو راجلا راصل لصو ول هنأل .قارعلاو رصمو

 ىلع مهضعب انلضفو ء(ضعب) ىلإ لسرلا ليضفت نايب فرصنيف ء(ضعب)

 يدنواجسلاف .ةميظع ةرثأمب يبن لك صخ نأب «لامكلا بتارم يف ضعب
 ,'"”يروباسينلا دنع كلذك مزال وهو «مزال عب ىلع فقولا نأ ىري

 ضیعبتلا مهوي التل ؛ "فاك 4ٌضَعب ىلع فقولا نأ يرزجلا نبا ىريو

 یریو ات ضب ىلع فقولا نأ يراصنألا یریو «مهيلع لضفملل

 ولو «ءايبنألا لزانم ةفص يف اًمالك فنأتساو ؛كلذک مات هنأ ينومشألا

 نوكي ليضفتلاو ء(ضعب) ل ةفص هيلع فطع امو راجلا راصل لصو

 . “ةينابر ةحنم تاعاطلا قوف هنأب ليضفتلا رسفي نأ نكميو «تاعاطلاب

 ا واک تيل ل هنأ عی قل - ٥

 2 اوقوذ اوفو يح ربع ةاينألا ُمُهَلََكَ

 7 و :ىلاعت هلوق :فقولا عضوم ۔

 تعمجأ «مزال فقو 4ُِنْْأ» ىلع فقولا :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ۴ - 0 ت

 0 ت5ت
 اج م 2

 )١( رشعلا تاءارقلا يف رشنلاو ء۳/۲ نآرقلا بئارغو ء۱۰۹/۱ فوقولا للع :رظنا ١/

 ىدهلا رانمو ء۲ ۱۱۳/۱ .

 )٢( نآرقلا بئارغو ء٣٢۳۲ /۱ فوقولا للع :رظنا ۳/٤ .

 .۱۸۳/۱ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا (۳)

 )٤( ىدهلا رانم :رظنا ١/ 1١٠١ء /فحصملا شماه ىلع دصقملاو 57.

 )٥( فوقولا للع :رظنا ١/٤١1 ىدهلا رانمو ء۲/٣۳۱ نآرقلا بئارغو ۱/ ۱٦۷.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 0

 قفتا دقو .'''قارعلاو ءرصمو «ماشلاو ءزاجحلا فحاصم هموزل ىلع

 ىريف «هتيمست يف اوفلتخا مهنكل «فقو عضوم هنأ ىلع فقولا ءاملع

 نم هدعب ام راصل هدعب امب لصو ول هنأل ؛ مزال هنأ يدنواجسلا

 هللع ام يه هتلعو مزال فقو هنأ يروباسينلا ىري امك .«"”هلوقم

  )نسحلا فقولا نم هلعج يراصنألا نکل «يدنواجسلا

 نوكي مزاللا نأل ؛اًمزال هنوك عم ىفانتي الو «ماتلا فقولا نم ينومشألا

 مهحبق  '””دوهيلا نم مه ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ اولاق نيذلاو ءانايحأ اًمات

 مهوتي ال ىتح «يروباسينلاو يدنواجسلا لاق امك مزال هنأ حجارلاو - هللا

 .مهتلوقم نم بكس نأ متأ اذإ ئراقلا

 9€ ایر م اًمطْيَم الإ توعد نِإَو اً

 ص 8 سس < ےہ ہر 2س ےک رک I رم ےس وم

 ١١۸[. ۔ ۱۱۷ :ءاسنلا] اًضورقم اًبيِصت كدابع نم ند نل تاقو ہللا هتل
 ےس

 رگ ےس

 إ ءونود نم تروعدي نإ## ۔٦

 . ھا ُهَمَمْلا» : یلاعت هلوق : فقولا عضوم -

 زال فقو کا هحل ىلع فقولا :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 لاقو «قارعلاو :رصمو ماشلاو زاجحلا فحاصم هموزل ىلع تعمجأ

 لاقف ءعضوملا اذه يف فقولا ءاملع فلتخاو .2"يدنواجسلا هموزلب

 )١( /ةيلالد ةسارد - ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا 8 .

 )٢( فوقولا للع :رظنا ٦٠٤/٤.

 ۹١. /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۳)

 )٤( رانم :رظنا الهدى١//151.

 لوزنلا بابسأو 45١/7« ركاش دومحم قيقحتب «يربطلل نايبلا عماج :رظنا )٥(
 ۱۳۸/٤. يروباسينلل نآرقلا بئارغو «44 /يدحاولل

 )٦( نآرقلا بئارغو 2575/7” فوقولا للع :رظنا ۲/٤۹٦ .



 ۰۔۱۳۵: هيلع قفتملا مزاللا فقولا :ثلاثلا لصفلا

 يراصنألا لاقو «فاك :ينادلا لاقو ءمات وه :عفان نع القن ساحنلا
 .'*نسح :ينومشألا لاقو «كلذك مات

 هدنع فقولا نوكي الف ٠تافطاعتم لمجلا لعج نم ءارقلا نمو

 مكحلل اًحوضو رثكأ ةلالجلا ظفل ىلع فقولا لعج نم مهنمو ءاّمزال

 مزال هنأ حجارلاو .ةيفانئتسا واولاف ؛ہدعب نم مالكلا فنأتسُي مث «يهلإلا

 4لو نأ ئراقلا مهوتي ال ىتح ا هَل : هلوق نم ةلالجلا ظفل ىلع

 ىتح يأ ءللا وه لئاقلا نأ مهوتي العلو ےک هلأ هَتَمَلظ ىلع ةفوطعم
 ىلع دوعي هنأ باوصلاو شفا ىلع دوعي (لاق) لعاف نأ مهوتي ال

 . ناطيشلا

 ترکی نأ :ةككبش ڈی لإ کا نإ نكح اک اوهتنأ کک ایلوقک کوا -
 .[۱۷۱ :ءاسنلا] ۰ هاب کو ضال ىف امو ِتاوکسلا یف ام 07 او 72

 . "داو م تركي نادشتکتشل یلاعت هلوق :فقولا عضوم ۔

 مزال فقولا اذه نأ ىلع ءارقلا عمجي داكي :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ىف امل ب هدعب نم فانئتسالاو چہ لو هَل توک نو لبس : هلوق ىلع

 ىريو مات هنأ عفان نع القن ساحنلا ىريف . ضر ین اَمَو توسل
 ناكف «هل ًةفص راجلا راص لصو ول هنأ كلذ لّلعو مزال هنأ يدنواجسلا

 . «ضدلا ىف امو تولا ین ام نل لو يفنملا

 )١( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ءالال /ىفتكملا ء۹٦۱ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۲۰٢ء

 ىدهلا رانمو ۱/۲۲٣ .

 ۔۳۹۱/۱ :نايبتلا :رظنا (۲)

 ٠۲٠٤/١ ىدهلا رانمو ء۷۳٥٥ /؟نآرقلا بئارغو 2١١5/١ فوقولا للع :رظنا (۳)

 .؟؟5 /۲ ناقتإلاو



 هنأ يراصنألا یریو «مزال وه :يروباسينلا لاقو «ينادلا هلمهأو

 . "”يدنواجسلا هللع امم ةبيرق هتلعو «مات هنأب ينومشألا هعبتو مات

 «كلذ يضتقت نيملسملا ةديقع يعاود نأل ؛مزال فقو هنأ حجارلاو

 ىلاعت .ضرألا يف امو تاومسلا یف ام هل يذلا وه دلولا نأ مهوتي ال ىتح

 . اڑیبک اًولع كلذ نع هللا

 أودعت نأ وارا دجسم : دج سلا نع ڪور نأ روف ناکش ےک مر رب الو - ۸

 ےہ مم رس وےص 7 KEG رر رر ژو ءاستَو

 هب املأ دیت هللا نإ لا اوقَتَأَو ٍنوُدَعْلاَو نال ىلع انواع کر لاَ لا ىلع اونو
 ٢[. :ةدئاملا]

 . "74 ًاوُدَتْمَت نأ : ىلاعت هلوق :فقولا عضوم -

 مراحم اولحتف ءراّمْکلا ءالؤه ىلع اودتعت ال : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ىلع تعمجأ دقو ؛(اودتعت نأ) :هلوق ىلع مزال فقولاو .اهمرح يتلا هللا

 مهوأل لصو ول هنأل «قارعلاو ءرصمو «ماشلاو «زاجحلا فحاصم هموزل

 «نيءاتلا ىدحإ فذحب «(اونواعتو اودتعت نأ) يأ «فوطعم هدعب ام نأ

 أدب هنأل ؛فانئتسالل واولاف ."”فطعلا سيلو فانئتسالا هب دارملا امنيب

 هنأ يدنواجسلا ىريف «فقولا اذه يف ءارقلا فلتخا دقو ءاّديدج اًمكح

 دنع فاكو ؛'”*”يرابنألا دنع نسح وهو «“يفاك هنأ ساحنلا ىريو «مزال

 /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملاو ء٤٤٢٦ ٢/ فوقولا للعو ء۱۷۰ فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 5/١ 7١. ىدهلا رانمو ء١۱۰۰ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۷

 شماه ىلع دصقملاو «445/” فوقولا للع ء۱۷۱/فانتئالاو عطقلا :رظنا (0)

 .١١٠/فحصملا

 ٤٤٤/١ _ ٤٥ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( /فانکالاو عطقلا :رظنا ۱۷١ .

 )٥( /فقولا حاضيإ :رظنا ۳٦٣.



 : هيلع قفتملا مزاللا فقولا :ثلاثلا لصفلا

 حجارلاو ”٣ ینومشالا دنع نسحو ,'"”يراصنألا دنع نسحو ینادلا

 . لیلعت نم مدقت امل مزال هنأ

 كتي کون نمو ضع از طنب بلو ئرتمللاَو دولا اود ل اوما ام

 ٥٢[. :ةدئاملا] يوقلا ٌمْيَقْلا ىي ال ها نإ منم ما

 . يي ةيلوأ ئرصتلاو ہا دَ الله : هلوق ىلع فقولا :فقولا عضوم ۔

 ىريو «قارعلاو ‹رصمو ماشلاو «زاجحلا فحاصم هموزل یلع

 زاج فصولا اذه یفتنا اذإف «ضعب ءايلوأ مهضعب نأ مهتفص ءايلوأ ذاختا
(o) . : . ۶ 000007 

 حيحص ريغو زئاج ريغ وهو «ءايلوأ مهذاختا

 لاق ءساحنلا وهو ءمات (ءايلوأ) ىلع فقولا :لاق نم ءارقلا نمو

 ركذو "متاح يبأو هللا دبع يبأو يبيتقلاو شفخألا نع القن كلذ

 يراصنألاو “ىنادلا دنع فاك فقو وهو ۷ سح هنأ يرابنألا

 ءىش هيف يدنواجسلا يأر نأل «باوصلا ىلإ برقألا وهو ."ىنومشألاو

 .فلكتلا نم

 )١( /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظنا ۷۷.

 ۔۲۳۹ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۲)

 .۔۲۰۷ /۱ ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( ىدهلا رانمو .ء55ال/” فوقولا للع :رظنا ۲۱۹/۱.

 )٥( فوقولا للع :رظنا ٢/ ۱٥۱۷۔

 )٦( فانتتالاو عطقلا :رظنا ۱۷۹.

 ۔۳۲۱ /ادتبالاو فقولا حاضيإ :رظنا (۷)

 .۸۲ /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظنا (۸)

 .۲۱۹/۱ ىدهلا رانمو ء۱۱۷ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (9)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

3 

 سس وو سس و مہ هع شا ےہ تلم لذ
 ٌقفني ناَطوسبم ادي لب اولا ا لَو موعد تل دلواعم وأم ولا د دی ولا لانه - ٠١

 .[14 :ةدئاملا] پک يي كل در اک مهني اک تدرك دامي فیک
 ہو ے

 . هولا اب اولو : هلوق ىلع فقولا :فقولا عضوم -

 ءاعد امإ وهو ولات ب الو مدل تعم :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 مهيديأ نأب رابخإ وأ «ةملاظلا ةمألا هذه ىلع وعدن فيك ملعتنل مهيلع

 منهج ران يف َلْعّيس

 فحاصم هموزل ىلع تعمجأ دقو «مزال لاق اب ىلع فقولاو
 نأ مهفي الثل ؛هدعب امہ لصوي الو .قارعلاو ءرصمو «ماشلاو ءزاجحلا

 در هدعب امو ؛كلذک سيل وهو ءدوهيلا لوقم نم ناتطوسبم هاذي لبو : هلوق

 . مهلوقل

 نم مهنمو «(اولاق) ىلع فقولا نيع نم مهنمف ءارقلا هيف فلتخا دقو

 هلعج نم مهنمو «ينادلاو «يرابنألا نيا ہدنع فقولا لمهأ نممو .هلمهأ

 نسح هنإ لاق نم مهنمو «يراصنألاو ساحنلا نباك اخلاص

 وهو “مزال فقولا اذه نأ يف ةحضاو ينومشألا ةرابعو «””ينومشألاك
 . ملعأ هللاو «نيملسملا ةديقع سمت العل .حجارلا

 هيو هلإ لإ ول نی اصر کلک فلا هلآ کرا اولاق نیلا رفح دل - ١

 ۔۲۳ :ةدئاملا] ميل گاذع مهن ْمُهْنِم اورق ہلا ییا تولوُقَي امَع اوھٹنی دل نإَو

 )١( فوقولا للع: رظنا ٦٥۹/۲ نآرقلا بئارغو ۲/ ٠٠١ .

 ماكحأل عماجلاو ءزيجولا ررحملاو ء1۲۷٦ /۱ فاشكلاو ء٦/٦۲۹ نايبلا عماج :رظنا (؟)

 .7148/5 ريونتلاو ريرحتلاو ء۱۲/۳ ميظعلا نآرقلا ريسفتو ۲۳۸/٦ نآرقلا

 .۲۲۱/۱ ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( فوقولا للع 409/7.



 ۰4. هيلع قفتملا مزاللا فقولا :ٹئاٹلا لصفلا

 . ةَ تلا هلآ تإ اَوُلاَقطظ : یلاعت هلوق :فقولا عضوم ۔

 «ةثالث ةهلآ ثلاث هللا نأب نودقتعي مهف «ثيلثتلا : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 مزاللا فقولاو .؟"”اًريبك اًولع مهلوق نع هللا ىلاعت «ميرمو ؛یسیعو لا

 ءماشلاو ءهزاجحلا فحاصم هموزل ىلع تعمجأ دقو ؛ 4ِةَئدلَت ىلع

 .مهلوق نم تلہ دعب ام نأ مهوي لصولا نأل .قارعلاو ءرصمو

 َُلِإ الإ ىلع امهدنع فقولا امنإو «“ينادلا هيلع فقي ملو ء”ساحنلا

 هيلع فقو دقو ء”اّیفاک ينادلا هلعجو «“اًمات ساحنلا هلعجف جو

 «نسح 4َس كلا : ينومشألا هلاق ام هيف ليق ام ريخو ءءارقلا مظعم

 لإ لر دلا نی اوچ هلوق نأ عماسلا مهوي هنأل ؛هدعب امب هلصو زوجي الو

 . "”كلذك رمألا سیلو «ثيلثتلاب نولوقي نيذلا ىراصنلا لوق نم دحر

 رم يشل أريح َنِلا هاما توفرعی امك توو بتكلا ُرُهتتاَ نیلا - ١

 ۲١[. :ماعنألا] # نومو ال

 ىدهلا رانمو ء۲۳۳/۱ رشنلاو ء٦٦٦ /۳ نآرقلا بئارغو 55١/7« فوقولا للع :رظنا )١(

۸۱. 

 ریسفتو ٥٥٥ /” طيحملا رحبلاو ٥۲۹/٤. زيجولا ررحملاو ٦۳٤/١ فاشكلا :رظنا )٢(

 .؟١51 /نمحرلا ميركلا ريسيتو ء۸۰ /۲ ريدقلا حتفو 25٠١ /۳ ميظعلا نآرقلا

 . ٠۸١ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 ء(.۸۳ /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظنا )٤١(

 )٥( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۱۸۱ .

 ۸٥. /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظنا (5)

 .۲۲۲/۱ ىدهلا رانم :رظنا (۷)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰+

 لتا تي اک : ىلات هلق :فقولا عضوم
 ىلع هلوسر ةداهشو هتداهش هللا نيب امل : عضوملا اذهل دهاشلا

 «ديحوتلا ةحص نوفرعي ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ نأ ركذ «ديحوتلا
 '''نورکنی مهنكل مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي ءهل كيرش ال دحاو فا دار

 يف اوفلتخا مهنكل مَن ىلع فقولا نأ ىلع ءارقلا عمجي

 راصل لصو ول هنأل ءهيلع فقولا موزلب لوقي يدنواجسلاف فول ةجرد

 كلذ يف هعبتو «حصي ال اذهو «هلبق امل اًنعن 4مم اريح نال

 .؟اًسح اًفقو يرابنألا هلعجو 3 یروباسینلا

 نإ :رفعج وبأ لاق :لاق «فاك هنأ متاح يبأ نع ساحنلا لقنو

 نإو ءاّيفاك هلبق ام نكي مل ءىلوألا نيذلا نم الدب ةيناثلا تيدَلأ# تلعج

 ہوم ال مُهَقلط مامتلاو ءمتاح وبأ لاق امك لوقلا ناك أدتبم هتلعج

 ىلع فقولا نأ حجارلاو ينومشألا دنع ماتو ء'''فاک ينادلا دنع وهو

 عطقلاو ء٣٢۳۲ /فقولا حاضيإو ء۷/٦۷ نآرقلا بئارغو 2475/7 فوقولا للع :رظنا )١(

 .۲۲۲/۱ ىدهلا رانمو ء۱۹۲ /فانتئالاو

 ريسفتلاو 2777/1 زيجولا ررحملاو ء١٢/۱۰ فاشكلاو ء۷/١٦۱ نايبلا عماج :رظنا )٢(

 داشرإو ء۱۲۸۸/۳ ميظعلا نآرقلا ريسفتو 247/4 طيحملا رحبلاو ٠٤۸/١١ ريبكلا

 ريسيتو 2١77/1 ريدقلا حتفو ء١٢/٥۱ ةيهلإلا تاحوتفلاو ۰۱۸۳/١ ميلسلا لقعلا

 ۲٥٢. /نمحرلا ميركلا

 ۔۷/٦۷ نآرقلا بئارغو 2478/١ فوقولا للع :رظنا (۳)

 ۳۲٢٣. /فقولا حاضيإ :رظنا ()

 )٥( /فانتئالاو عطقلا :رظنا 1۹۲ .

 )٦( فقولا يف ىفتكملا :رظنا والابتدا/۲١۸۸۔.

 ۔۲۳۸/۱یدھلا رانم :رظنا (۷)



 نم ةبيرق يروباسينلاو يدنواجسلا اهركذ يتلا ةلعلاو «مات منا

 رف

 .ملعأ هللاو ءباوصلا

 ۳٦[. : ماعنألا] هدوم يل ملا معي قوملاو نوعمسي نبدا بیج امت - ٠

 . ي نوعمسي َنِاَلا٭ه : هلوق ىلع فقولا :فقولا عضوم ۔

 لكف ءرجافلاو ربلا هيف كرتشي ءنذألا عامس درجمف الإو «ةباجتسالاو

 رذع مهل قبي ملف «هتايآ عامتساب ىلاعت هللا ةجح مهيلع تماق دق نيفلكملا

 . "”قحلا نع ضارعإلا يف

 فقولا ىلع نوقفتم ءارقلاو .قارعلاو ءرصمو ءماشلاو ءزاجحلا فحاصم

 عفان مامإلا ىريف «فقولا ةجرد يف اوفلتخا مهنكل .نوعمسيإف ىلع

 2*!يراصنألا مهعبتو «يرابنألا يأر وهو مات هنأ متاحوبأو شفخأللاو

 ىريو کس هنأ ينومشألا ىريو فاك هنآ یری ينادلا نكل

 2 رہ مک جرم

 . "”قلطم «َنوُعمس## ىلع فقولا نأ يدنواجسلا

 ىفتكملاو ء۱۳۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۱۹۱/فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 للعو ء۲۲۸/۱ ىدهلا رانمو ۳۲٦ /فعقولا حاضیإو ء٦۸ /ادتبالاو فقولا يف

 . ٤۷1/١ فوقولا

 ٦١۸/٦ نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء١/٦۱ فاشكلاو ء۱۸۰/۷ نايبلا عماج :رظنا (۲)

 . ۲٠۷/۷ ريونتلاو ريرحتلاو 2١4١/7 ريدقلا حتفو 21١1/5 طيحملا رحبلاو

 19١. /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ٠١١۲ .

 )٥( /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظنا ۲٠١ .

 )٦( /یدھلا رانمو ء٣٦۳۲ /فقولا حاضيإ :رظنا ٠١۱ .

 . ٤۷1/۲ فوقولا للع :رظنا (۷)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣۲

 اذهو ءاّنسح وأ اّیفاکو ءانايحأ اًمات نوكي مزاللا فقولا نأ فورعمو

 ‹فطعلا حصي الف ءفانئتسالل هذعب واولا نأل ؛ماتلا مزاللا نم عضوملا

 وه سيلو ءءايحألا عمسي امك نوعمسي ىتوملا نأ دارملا نأب مهوي هنأل

 .ةيآلاب دوصقملا

 0 ےہ ُ پہ ےک یک 1 لا تاب
 لُسُر فو ام لشم قون ىح نمود نل اولاق هياء مع رو ١

 دا ب ور رگ ےس ےس ع

  eماعنألا] : ۹.

 يا لش :هلوق ىلع فقولا :فقولا عضوم .
 يذلا حلاصلا عضوملا ملعي  هناحبس ۔ هللا نأ :فقولا اذهل دهاشلا

 ءالؤھو .ةلاسرلل الهأ اوسيل ءالؤهو - ي دمحم وهو «هتلاسر لعجي

 مويو ءرسألاو لتقلاب ايندلا ةايحلا يف ةلذو راغص هللا دنع مهبيصيس رباكألا

 فقولا دهاشف .''مھرکمو مهرفك ببسب «باذعلا دشأ ىلإ نودري ةمايقلا

 «زاجحلا فحاصم تاعبط هموزل ىلع تعمجأ دقو ء٭ ولا لَسْرلل ىلع

 .قارعلاو ءرصمو «ماشلاو

 فط ۔ (شا لسر) يدنواجسلا لاقف «فقولا ةبترم یف ءارقلا فلتخا دقو

 ىسيع نب دمحمو عفان نع ساحنلا لقنو ."”يروباسينلا هعبتو «قلطم يأ

 گا نسح عطق : مھریغ لاقو : ساحنلا لاقو مات هنأ ىسوم نب دمحأو

 )١( /فانتئالاو عطقلاو ء۸/٦۱ نآرقلا بئارغو ء۸۸/۲٦ فوقولا للع :رظنا ۲۰۳.

 عماجلاو ء٤٣٤۳ ٢/ زيجولا ررحملاو ء۸/۲٦ فاشكلاو ۲٢/۸ نايبلا عماج :رظنا )٢(

 ۱۳٥۹/٤ میظعلا نآرقلا ريسفتو 25١0/4 طيحملا رحبلاو ۷۹/۷ نآرقلا ماكحأل

 .۲۷۲ /نمحرلا ميركلا ريسيتو ء۱۹۹/۲ ريدقلا حتفو

 . ٠١/۸ نآرقلا بئارغو ٤۸۸/۲. فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۲۰٢.



 . £ هيلع قفتملا مزاللا فقولا :ثلاثلا لصفلا

 .""يراصنألا دنع مات وهو . "فاك فقو هنأ ىريف ينادلا امأو
 . ین ۰ ومشألاو

 نأ مهوي ال هانلصو اذإو «هب متی ىنعملا نأل ؛مات فقو هنأ حجارلاو

 .مامتلا ىلإ برقأ وهو ءحضاو فانئتسالا لب «لوقلا لوقم هدعب ام

 رس رک

 ل هنأ ارب ركأ دا أ اكس اك ھل نی هيب نم قوم وقار - 1٥

 .[148 :فارعألا] ىر اواَكحَر ودا الیہس ممد ال ملک

 . 4# اًليبَس ميِد الو :ىلاعت هلوق ىلع فقولا :فقولا عضوم ۔ )٤( ےک ےس ےہ یس 85 : 7 ےہ :

 دقو اليس یلاعت هلوق ىلع مزال فقولا : عضوملا اذهل دهاشلا ۔
 .قارعلاو «رصمو «ماشلاو «زاجحلا فحاصم تاعبط هموزل ىلع تعمجأ

 «يراصنألاو «يرابنألا ىريف .فقولا اذه ةجرد ىف اوفلتخا ءارقلا نأ الإ

 هنع تكس دقو مات هنأ ساحنلا یریو گے سح هنأ «ينومشألاو

 . "هيلع فقولا موزل يدنواجسلا ىريو «ينادلا

 ةلمج نأ مهوأل لصو ول هنأل ؛مزال انه فقولا نأ حجارلاو

 )١( /ادتبالاو فقولا يف یفتکملا :رظنا ۹۰.

 ۔۸٦۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (0)

 .۔۲۸۳ /۱ ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( /فقولا حاضيإ :رظنا  ۳٤٤ىدهلا رانمو ء۱۱۲۸ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ١/

 فوقولا للعو :«5؟١ /فانتئالاو عطقلاو ء۸ ۲/٥٠١ .

 ىدهلا رانمو ء۱۲۸/فحصملا شماه ىلع دصقملاو ٠۳٤ /فقولا حاضيإ :رظنا (

۱۱/. 

 )٦( /فانتئالاو عطقلا : رظنا 77١.

 ٢/ ٢١٥. فوقولا للع :رظنا (۷)

) Oo 



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 ةيفانئتسا (هوذختا) ةلمجف «كلذك تسيلو «(اليبس) ل ةفص (هوذختا)
7 200 

 مم

 نب هَّرِهْلا نإ مُلوََف تنر الوو ۔٦
.]56 

 :سنویل ميلا ٌعيَِسلَ وه ایج

 . "7 هلت تنزع الو## ىلع فقولا :فقولا عضوم -

 . هل ةراشبو ۔ هيب  هيبنل ةيلست اذه يف :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 تاعبط هموزل ىلع تعمجأ دقو مزال رمل :هلوق ىلع فقولاو

 ءارقلا دنع فقو وهو «قارعلاو ءرصمو «ماشلاو ءزاجحلا فحاصم

 ىلع فقولا نإ :لوقي مهمظعمف «فقولا ةجرد يف فالخلا نکل ءاًعيمج

 «ساحنلا نع القن ءىسوم نب دمحأو «متاح وبأ مهو ءمات 4لر

 . أ اًفو ينومشألا هلعج لب «ينومشألاو «يراصنألاو

 امأف فاك هنأ ىأرف ینادلا امأو «“”نسح هنإ :لاقف يرابنألا امأو

 )١( هنايبو نآرقلا بارعإ :رظنا ۳/٤٥٥ .

 ىدهلا رانمو ء٦۲۱/فحصملا شماه ىلع دصقملاو ٠٠٠١ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۲)

 . ٠٠١ /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملاو ء۸٦۴۳ /فقولا حاضيإو 0١

 ء۹٣٥۳ /۸ نآرقلا ماکحال عماجلاو ء/۳ زيجولا ررحملاو ء٣٤٤۲ ٢/ فاشكلا :رظنا (۳)

 5١7/١١. رينملا ريسفتلاو 2017١ /؟ ريدقلا حتفو «ميظعلا نآرقلا ريسفتو

 ىدهلا رانمو ء٦۲۱/فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٢۲ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٤(

 را

 )٥( /فقولا حاضيإ :رظنا ۳٦۸.

 )٦( /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظنا ٠٠١ .



 ٠ 88١2م ' هيلع قفتملا مزاللا فقولا :ثلاثلا لصفلا

 ةزعلا نإ) :هلوق نأ عماسلاو ئراقلا مهوتي ال ىتح مزال هنأ حجارلاو

 .نيكرشملا لوق نم (اًعيمج هلل

 هيلو نب ہلا نوش نم مل نا اَمَو ینا ىف عم وک مل کیلا - ۷
 و يم

 ٢٢[. :دوه] دورس واک امو حسا َنوميِطَتْسَي واک ام بالا مه فحص

 . 4 2يلوأ ني :هلوق ىلع فقولا :فقولا عضوم ۔

 دقو چبا نیک هلوق ىلع مزال فقولا :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 «قارعلاو ءرصمو «ماشلاو ءزاجحلا فحاصم تاعبط هموزل ىلع تعمجأ

 «هيلع فقولاب اوّصن مهنأ مغر «هيلع فقولا ةجرد يف ءارقلا فلتخاو

 نم مهنمو '"'ينومشألاو ءعفان نع القن ساحنلاك ءاّمات هلعج نم مهنمف

 اخلاص هلعج نم مهنمو ٣ یروباسینلاو يدنواجسلاك اًمزال هلعج

 .ينادلاك هنع تكس نم مهنمو «“يراصنألاک

 (ءايلوأ نم) دنع هانعم متي مالكلا نأل ؛مزال فقو هنأ حجارلاو

 (فعاضي) ةلمج نأ مهوتي ال ىتح لصولا يغبني الو «فانئتسا هدعب امو

 .(ءایلوأ) ل ةفص

 ےس مہ حصے جج ر 2. م 200 ر ے + صور ےس ےس یر رس هس ےب وو

 € اريصح َنِْمكلِ منهج انلعحو ندع مدع نإو کم نأ کر ٰیصعصْ٭> ۔ ۸

 .]۸ :ءارسإلا]

 ھ

 .“)4 ام مدع نو : ہلوق ىلع فقولا :فقولا عضوم ۔

 ءء۲ فوقولا للعو ء١/١٢۲۲ ىدهلا رانمو ء٢٦۲٦ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 .۲۲۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٦/۱۲ نآرقلا بئارغو

 )٢( ىدهلا رانمو ء۱۱۸ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠٤٤/١.

 . ٠١/١ نآرقلا بئارغو ۰٥۸۲ /۲ فوقولا للع : رظنا (۳)

 )٤( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۲۲٢

 )٥( نآرقلا بئارغو ء٤۷٦٦ /۲ فوقولا للع :رظنا ٥/٠١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 َنفَكْلِل هج اتو :دیعولاب ةيآلا متخ :عضوملا اذهل دماشلا ۔

 داسفإلا نأ يل ودبیو «ةرخآلا باذعو ايندلا لذ مكل نأ يأ ؛ ای يَح

 رثكأ مويلا مهنأ ليلدب «نمزلا اذه يف مهنم عقو دق هنم هللا مهرذح يذلا

 . لطابلا ىلع مهعم ضرألا لهأ مظعم نأو ءاّريفن

 تاعبط مظعم هموزل ىلع تعمجأ :4ئْدُم8 ىلع مزال فقولا
 نم ةديدجلا ةعبطلا ىوس «قارعلاو ءرصمو «ماشلاو ءزاجحلا فحاصم

 .اهنم عضوملا اذه فح دقف «ةرونملا ةنيدملا فحصم

 ءاّيفاك هلعج نم مهنمف «هيلع فقولا ةجرد ىف اوفلتخا ءارقلا نکل

 نم مهنمو ‹يرزجلا نباو ينومشألاك اتسح هلعج نم مهنمو «يراصنألاك

 . ””يروباسينلاو يدنواجسلاك اًمزال هلعج نم مهنمو ء''ینادلاک هنع تكس

 ةلمج نوكت نأ ىلإ ىدأل لصو ول هنأل ؛مزال فقو هنأ حجارلاو

 یتحو «ةيفانئتسا ةلمجلاف ؛كلذک سيلو «(اندع) ىلع ةفوطعم مهب الم

 مزلیف «ةيضارتعا ادع تدع ناول ةلمج نإف ءاهلبق ام ىلع ةفوطعم اهانلعج ول
 . مھتدوعل طرش هج اتو نأ مهوي لصولا نأل ؛فقولا

 تو رس رس م ر س ر ر 6 ر رہ حس صر وہ ع 1 مت مسح ےس ےب ہک

 هل .ةهجو الإ كلاه ویش لك وه الإ هللإ ال کک الإ ہلا مم عَ و - ١

 .[۸۸ :صصقلا] بت.

 )١( زیجولا ررحملاو ء۴۹/۲٦ فاشکلا :رظنا ٣/ ٥٦٤٤ء نآرقلا ماكحأل عماجلاو ٠١/

 طيحملا رحبلاو ء۲ ٦/ ۸ميظعلا نآرقلا ريسفتو ٥/ ٦۷٤۷ء ريدقلا حتفو ۳/ ۲٦٢

 رینملا ریسفتلاو ١6/75.

 ء۲۸۳۴ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۱۳۸/ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظنا (۲)

 ١/ 47١. ىدهلا رانمو

 . ٢/٥١ نآرقلا بئارغو ء٤۷٦٦ ٢/ فوقولا للع :رظنا (۳)



 ٠٠ هيلع قفتملا مزاللا فقولا :ٹلاثلا لصفلا

 . "7 رحاَد ىلع فقولا :فقولا عضوم ۔

 تعمجأ دقو رخاء ىلع مزال فقولا :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 وهو «قارعلاو رصمو ماشلاو زاجحلا فحاصم تاعبط هموزل ىلع

 «يراصنألا دنع يفاك وهف ‹هتجرد ىف اوفلتخا مهنكلو «ءارقلا دنع فقو

 نأ الإ ."”ساحنلاو ينادلاو يرابنألا هنع تكسو «ينومشألا دنع نسحو

 (”يروباسينلا كلذ یف هعبتو ءاّمزال اًققو هلعج يدنواجسلا
2 

 لإ لإ ةل» ةلمج نأ مهوأل لصو ول هنأل ؛مزال فقو هنأ حجارلاو

 ؛ريسفتلا اذه ريغب رسفي نأ نكمي رمألا نأ ولو رخاء اهلل ل ةفص وه

 هره الإ لإ الإ ديحوتلا ةملك رخآلا هلإلا ةفص نوكت نأ لقعُب ال هنأل

 نيذلا سانلا ماوعل ةحارو ءانبولقو انلوقعل ةحار هموزلب لوقن اننكل
 امب نیملسملا ةديقع سمت ال یتحو «ميركلا نآرقلا بارعإ نوكردي ال

 .لاهجلا ضعب هلوؤي

 مقل ماف - ۰

 ۲٢[. :توبكتعلا]

 . يب ليول مل مامي :هلوق ىلع فقولا :فقولا عضوم -
 دوعی ء۹ قَر لإ رام إلو :هلوق :عضوملا اذهل دماشلا ۔ 48-5 ےس

 يدك یَا رُخ ُهَنِإ م لإ جاهم نإ لو كي دل

 شماه ىلع دصقملاو ء٦۱۷/یفتکملاو ۳۹۰ /عطقلاو ء٤٤٣٦ فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 .۱۳۲ /۲ ىدهلا راتمو ۰۳۹٦ /فحصملا

 /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملاو 27٠ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٣٤٦ /فقولا حاضيإ :رظنا )٢(

 . ۱۳١۲ /٢یدھلا رانمو ۰۳۹٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٦

 .۳۷۷ ٥/ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغو ء٣۷۸۰ /۲ فوقولا للع :رظنا (۳)

 ىدهلا رانمو ء۹۹٦/فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۷۸۸/۲ فرقولا للع :رظنا )٤(

. 



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ؛ساحنلاو ؛يربطلاو «ءارفلا لاق اذهبو ءميهاريإ ىلإ ريمضلا

 «يلحملا لالجلاو «يروباسينلاو ‹«يزارلاو «يدنواجسلاو ‹يرشخمزلاو

 .روشاع نباو دوعسلا وبأو

 نأل ؛اًميعض اًلامتحا طول ىلع اًدئاع ريمضلا نوكي نأ لمتحيو
 دقو «ميهاربإ ىلع دوعي ريمضلا نأب اولاق رم امك  نيرسفملا روهمج

 . "ری نباو يبطرقلا ةفيعض ةراشإ كلذ ىلإ راشأ

 فحاصم تاعبط هموزل ىلع تعمجأ دقو «مزال « ليل ىلع فقولاف
 عضوم هنإ نولوقي ءارقلا مظعمو .قارعلاو ءرصمو «ماشلاو ءزاجحلا

 ملو «فاك عطق :لوقي ساحنلاف «هتجرد يف اوفلتخا مهنكلو «فقو

 هعبتو «هيلع فقولا موزلب يدنواجسلا لاقو «ينادلاو يرابنألا هل ضرعتي

 ."”كلذك ينومشألاو يراصنألا دنع حلاص فقو وهو .يروباسينلا

 فقولا مزل امل ىنعملا يف نافرطلا ىوتسا ولو مزال هنأ حجارلاو

 ةلمج نأ مهوي ال یتحو «ىنعملل ُمتَأ ميهاربإ ىلإ ريمضلا دوع نکل «هيلع

 . ل ميهاربإ وه لئاقلاف هطول ىلع ةفوطعم 4 ٌرِجاَهُم يا لابو

 )١( نايبلا عماجو ء۳۲ نآرقلا يناعم :رظنا ٠١/ 2147فانتئالاو عطقلاو 2007

 بیغلا حيتافمو ء ۷۸۸/۲ فوقولا للعو .704/" فاشكلاو ٠١/٤۹4 نآرقلا بئارغو

 9٥ء يواصلا ةيشاحب نيلالجلا ريسفتو ٣/ ۲۳٣٥ء ميلسلا لقعلا داشرإو 2159/4

 ريونتلاو ریرحتلاو ۲۳۸/۲۰.

 ريسفتلاو 27377 ٦/ ميظعلا نآرقلا ريسفتو 757/١*2 نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا (؟)

 ۔٢٢۲ ۲۰٢/ رينملا

 فقولا يف یفتکملاو ء۳۹۰ /فانتئالاو عطقلاو ٦٤٤ /ءادتبالاو فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 راثمو ء۳۹۹۹ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء ۷۸۸/۲ فوقولا للعو ء٤٤٦١ /ادتبالاو

 . ۱۳١/۲ ىدهلا



 . . ۱44 هيلع قفتملا مزاللا فقولا :ثلاثلا لصفلا

 یس جہ 42 2 ھے بم

 ۷٢[. : سي1 4بي او توری ام لعن اَن مُهْلَوَه كري الف ۔۱
 موك م

 . ههل کلب الث :هلوق ىلع فقولا :فقولا عضوم -

 هموزل ىلع تعمجأ دقو «مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 دنع فقو وهو .قارعلاو ءرصمو «ماشلاو ؛زاجحلا فحاصم تاعبط

 دنع ماتو «يرابنألا دنع مات وهف .هتجرد يف اوفلتخا نإو «ءارقلا مظعم

 دنع مزال وهو «ينادلا دنع ماتو «ىسوم نب دمحأ نع اًلقن ساحنلا

 نزحُب يذلا ءرافكلا لوقم مع اَنإإ» : هلوق ريصي الغل :لاق «يدنواجسلا

 هب للع امب هللعو «يروباسينلا دنع مزال وه كلذكو . هيي - يبنلا
 ."”ينومشألاو يراصنألا دنع مات وهو «يدنواجسلا

 فانئتسالاب ءادتبالاو «ىنعملل حضوأ هنآل ؟مزال فقو هنأ :حجارلاو

 .لوقلا لوقم تبعي اَمَو ورام ملتا هلوق نأ مهوتم مهوتي ال ىتح هدعب
 ٦[. :رمقلا] ہر کُن ِءْىَش ل عاذلا عدي موي مهنع لوف - ۲ و ے74 ہک چہ س روم ےک رم “کس

 ٠. «رهنع لوتفا٭ :هلوق ىلع فقولا :فقولا عضوم - OD) مع ہ rr fe 5 وس ٠

 دنع فقو وهو ؛قارعلاو «رصمو «ماشلاو «زاجحلا فحاصم تاعبط

 يراصنألاو ينادلاو ساحنلاك اًمات هلعج نم مهنمف «ءارقلا مظعم

 )١( فوقولا للع 7/7 4860١.

 فوقولا للعو ء۱۹۱/یفتکملاو ء٤٤1٦ فانتئالاو عطقلاو ء٤٦٥٦ /فقولا حاضيإ :رظنا (0)

 رانمو ء٤٥٤٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۲۲ /۲۳ نآرقلا بئارغو ء۳

 . ۱۹۲/۱ ىدهلا

 دصقملاو ء۱۱۳/۱ فوقولا للعو ء٢٦۲۲ /یفتکملاو ء٥٥٤٦ فانتئالاو عطقلا :رظنا )٣(

 ةسارد مزاللا فقولا :رظناو 2505/١ ىدهلا رانمو .558/فحصملا شماه ىلع

 .۲۰۱ /ةيلالد



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا .۵١

 هلعج نم مهنمو "مات ريغ اًفقو هلعج يرابنألا نأ الإ ء'”ينومشألاو

 . ”يروباسينلاو يدنواجسلاك اًمزال
ger یر ص٦ 

 متتو #2 مهنع لوتفلف هلوقب متي مالكلا نل ؛مزال فقو هنأ حجارلاو

 لوتف) :بولطملا رمألا نأ مهوي هانلصو اذإ اننکل «هلبق يذلا مالكلا ةدئاف

 .نايب فانئتسا هنأل دعب امہ ءدبلا نسحیو .(عادلا عدي موي مهنع
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 ىلع دصقملاو ء٢٦۲۲ /ادتبالاو فقولا يف یفتکملاو ء/٥٥٥ فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 7١5/١. ىدهلا رانمو ٦٢۸ /فحصملا شماه

 . ٤۸٤ /ءادتبالاو فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 .۹۸۰ /۳ نآرقلا بئارغو ء۹۸۰ /۳ فوقولا للع :رظنا (۳)



0 0 

 ٠ ےک ا وک لأ ٌ
 3 ۱ ا اس ملأ كان

 . 5 سی رے ETT ڈیٹڈ چے جے ےب 0

 هيف فلتخملا مزاللا فقولا

 .ةمدقم ©

 ده تاج اب

٦ 





 ھج 4-3 ۔ مچ ⁄

 مم

 هنوك نيب ء«ءاملعلا هيف فلتخا امم وه لصفلا اذه يف انه دری ام

 ملو «ةرونملا ةنیدملا فحصم يف ءيش هنم دري ملو «مزال ريغ وأ ءاّمزال

 بتك يف تركذ عضاوملا هذه نأ الإ :فحاصملا تاعبط هيلع قفتت

 ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغو «يدنواجسلل فوقولا للع اهنم «فقولا

 .حيضوتلل اهانركذ دق عضاوملا هذهو ءاهريغو يروباسينلل

KX 



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 2 SS د ےہ _., و ھ۳ ري ےہ ا ۶ وہ 7 ےہ

 نوعي ( َنيِنِمْؤَمِب مه ام رخآلا مومْلأَ اپ انماء اوفي نم ساتلا نمو - ١

 .[۹ ۔ ۸ :ةرقبلا] أوما ذلو هلأ

 . هيم َنیْیِمْؤُمِب مه امو : فقولا عضوم -

 لصو ول : يدنواجسلا لاق «فحاصملا تاعبط یف دری ملو «يروباسينلاو

 2«تريييؤمي## هلوقل ةفص (نوعداخي) ةلمج تراص لا َنوُعيح هلوقب

 وه ام :لوقت امك ءعادخلا نع اًصلاخ ناميإلا ررقتو «مهنع عادخلا ىفتناف

 ةيآلا هذهو .'''عادخلا تابثإو ناميإلا يفن هللا دارمو «عداخم نمؤمب

 نم اهيفو «(اورفك نيذلا نإ) ةصق ىلع ةفوطعم ةصقلا رخآ ىلإ اهدعب امو

 ."”ىفخي ال ام لالضلا لهأ ىلع يعنلا

 چلا َنوُعيَتحم» هلوق نأل يرابنألا دنع نسح 4«َنيِنمْوُمِب ىلع فقولاو

 وهو کا لا نیعداخم :لاق هنأك «(مه) نم لاحلا ىلع بصن عضوم يف

 بئارغو ء۱۸۰/۱ فوقولا للعو ٠٠٤ /ىفتكملا :رظناو ء۹٥۲/فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 . ٠١۹/۱ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا

 . ٠١۹/۱ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغو ء۱۸۰ /۱ فوقولا للع (۲)

 ١/ يناعملا حورو ء۱/٦۱۷ ميظعلا نآرقلا ريسفتو ء۸۸/۱ زيجولا ررحملا :رظنا (۳)

 . ۵٢/١ ریدقلا حتفو ء۳



 ام Noo هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 يف دعيت نوكي نأ زوجي ال :ينومشألا لاقو '*ينادلا دنع فاك

 ىلع ىنعملاو «مهعادخ يفن بجوي كلذ نأل ء(نينمؤم) ل ةفص رج لحم

 «نيعداخم نینمؤمب مه امو يأ ءمھنع ناميإلا يفنو ؛مھل عادخلا تابثإ
 .امهيلعو هيلع يفنلا طلستي ديق ةفصلاو لاحلا نم لکو

 فقولاف ةيآ سأر هنوك ثيح نمو «ىرأ اميف اًمزال سیل فقولا اذهو

 . "ةعبتم ةنس هيلع

 ١ - :ةرقبلا] «ترئكتي واڪ وا مهسا دي اور ام ىنِلَو# ٦٤٢[.

 . "هسا :فقولا عضوم -

 رهزألا فحصم يفف «هيف فلتخم فقولا اذه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 فحاصم يفو مزال فقو (مهسفنأ) ىلع فقولا (ىلوألا ةعبطلا) فيرشلا

 نومي اوُناَو ول ةلمج نوكتف .ىلوأ لصولا يأ (ىلص) زاجحلاو ماشلا

 رحسلا مهذاختا يف ءقالطإلا ىلع نوكي امنإ مهّمذ نأ ُنّيَبَت ءةفنأتسم

 ىفتنال اوملع ولو ‹مهملع يفنب اًنورقم كلذ سيلو .هتاملكو هللا تایاب

 مهملع نأ وأ .مومذم وهف عينصلا اذهب مهملع عم مهنإ لب .مذلا مهنع

 ول :هانعم» :يرشخمزلا لاق كلذلو ءللا ةعاط ىلإ مهلصوي مل لوألا

 نوخلسنم مهنأك «هب اوملعي مل ذئنیح مهلعج .مهملعب نولمعی اوناك
 0ع

 (١) /ءادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظنا 5”.

 .۱۹۱/۱ نآرقلا ماكحأل عماجلاو 2587/١ يربطلا ريسفتو 25١/١ ىدهلا رانم :رظنا (6)

 ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو «فيرشلا رهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا :رظنا (۳)

 . ٥٤ 79 /ةيلالد ةسارد « ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو ء۷۷ /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم

 )٤( فاشكلا ١/868.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 نيذلا نم اودشرتساو ءمهملعب لمعلا اوكرت مهنأل :يبطرقلا لاقو

 .؟'”رحسلاب اوملع

 ٣ '!؛باذعلا قاقحتسا اوملعی ملو :باوثلا يفن ان اوملع وأ ءايندلا

 نأ نوملعي ال مهنأ ههيجوتو ء''ینعملا ريغي لصولا نأ يسولألا ىريو

 . “همذ ةقيقح اوملعي ملو هرحسلا ذخأ ةقيقحب ةقيقحب ملعلا مهل تبثأف «مومذم كلذ

 4 توم وم واڪ وآ مهسا یی اور اتے نل لو ئراقلا لصو ولو

 كلذكو ءزئاج فقو وه عضوملا اذه نأ ىرأو .مهملعب اًقلعتم مهمذ راصل

 .رظن هيفف مزال فقو هنإ امأ ءهيلع فقوي ةیآ سأر وه

 ٣ - تولي أوك وأ رح ہلا دنع ني وثم وقتا اونما ذأ قلل «
 :ةرقبلا] ٠١۳[.

٤) 
 ہک وک دنع نيو :فقولا عضوم -

 وتملو# : ىلاعت هلوق ىلع فقولا : عضوملا اذهل دهاشلا

 رهزألا فحصم نم ىلوألا ةمبطلا يف دنو امك مزال فقو ك

 ةرونملا ةنيدملا فحصمو ءماشلا فحاصم يف هتمالعو 5ج ”فيرشلا

 2 یوم

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا ٤١١/١ .

 .88*غ/١ طيحملا رحبلا (۲)

 ۱١+ يناعملا حور )۳(

 ۔ ۳۹/ ةیلالد ةسارد «ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا )٤(

 میرکلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو «فيرشلا رهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا :رظنا )٥(

 . 5١ /ةيغاليلا هرارسأو هعضاوم

 .قباسلا ردصملا (5)



 ۷ . هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 زمرب هيلإ راشأ دقو «قلطم رح ىلع فقولا نأ يروباسينلا ركذو
 . 300١©

 فقولا نوكيف ءةفنأتسم «تروُمَلَمَي أراك رل ةلمج نأ ظحالملاو

 # ٌةَيوُيمْلا» يف مسقلا دورو هديؤيو ءینعملا يل الوبقم 4ح ىلع
 هللا دنع نم ةبوثملا نأب ملعلا مهنع يفنت كب روع اواک زلو» ةلمجو

 «مهملعب ةيريخلا تقلعتل توشي اواَكؤَ رح لصولاب ئرق ولو .ريخ
 مهضعب رّدقو» :نايح يبأ لوق هديؤيو .لاحم مهملعب ةيريخلا قيلعتو
 هيلع فخي مل ةريصبو ملع اذ ناك نم نأل ءاونمآل :هنأب (ول) باوج

 قرفو .'''؟لمعلا نع ةيانك انه ملعلا :ليقو .هعابتا ىلإ عراسي وهف «قحلا

 .ملعي الو لمعي دقو «لمعي الو ناسنإلا ملعي دقف «لمعلاو ملعلا نيب

 نم ةبوثمل) ةلمج نأل زئاج ربح ىلع فقولا نأ رهظي يذلاو»
 ول) ةلمجو ءاھدعب ام ىلإ ةجاتحم تسيلو ءاهسفنب ةمئاق (ريخ هللا دنع

 وهف ."”ةبوثملاو ةيريخلا هذه نع ؛مھنع ملعلا يفن ديفت (نوملعي اوناك
 .اًمزال نوكي نأ ديعب وهو ءزئاج فقو

 شا ِتوْمَّسلا ىف ام هل لب تحبس دلو دلا دا اولاتَر٭ - ٤

 1١١[. :ةرقبلا] هنوف

 . أكو هَل دنا اولاقوإ» : فقولا عضوم -

 رهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف درو : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 )١( ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ۳٣۷ /۱۔

 ۳۳٣/۱. طيحملا رحبلا ء ۸٥/۱ فاشكلا (۲)

 ٤١ ٦٤. /ةيلالد ةسارد ءمیرکلا نآرقلا يف مزاللا فقولا (۳)

 هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو «فيرشلا رهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا )٤(

 .۷۷ /ةيغالبلا هرارسأو



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 10۸

 نيب لصفلا وه اذه ىلإ مهاعد يذلاو مزال فقولا اذه نأ فيرشلا

 مهيلع دري مث أَو هنآ دنا ولار : :ءالؤه لوق يكحي ي اف .نيمالك

 ِتومَسلَأ یق ام مل لب HES ةَملَحمس :لوقيف «كلذ نع ىلاعت ءەھهیزنتب لوقلا كلذ

 ۔ لي - ىلوملا هيزنت نع «مهلوقو مهمالك لصفل فقولا ناك كلذل رأل

 ادكو» :لاقف ئراقلا لصو ول هنأ اًمزال هلعج نم ةجحو . كلذ نع هسفن

 فالخ اذهو «ىلاعت هلل سيلو دلولل هيزنتلا نأ عمتسملا مهوتل حبش

 ىنعملا نوكو ءهلصو نم غلبأ (اًدلو) ىلع فقولا نوكي كلذ دنعو .دارملا

 هلوق يف ءدلولا ىلإ هيزنتلا بسني نأ نم الدب ءهيلع ئراقلا فقي نأ يضتقي

 ىلع ريمضلا دوع مهوأ امبر (هناحبس) يف ريمضلا نألو .#هَندَحَبُس EE کیش ادكو#

 ادر ىلع فقولاف دعب هيف ليلعتلا اذهو ."دلولا وهو روکذم برقأ
 نأ وه مهملا لب ءاّمزال نوكي نأ ةرورضلاب سيلو مات مهضعب دنعو «فاك

 .دارملا ىنعملا يف حيرتسيل ر کج یس را

 آو لَ نی رر نو کل امرا نو 14ج ییا تب شو تعبث يلوا -
 َكيَلوأَ هوب رثکت نمو وب تنموي كلو دتوالي َّنح هولي بتكلا مهتا نیلا ©© بص

 .] ۔١ ۲٠ :ةرقبلا] ویت

 . "4 ريصت الوإ» : فقولا عضوم

 يراصنألاو «ينامعلاو «ينادلاو :ساحنلاو «يرابنألا دنع مات فقو وه

 لوصوملا مسا نأ امبو «هتمأ دارملاو لك  يبنلل باطخلاو . ينومشألاو

 )١( /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا ۷۷.

 )٢( /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا 47 45

 .۷۷ /هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا .هداز يلقجاس هب درفت (۳)

 )٤( دشرملاو ء۱۷ /ىفتكملاو ء۸۱ /فانتئالاو عطقلاو ء٦۲۷/فقولا حاضيإ 2541/1١

 ىدهلا رانمو ۱۱١/۸٦.



 ٠ ۱۵:۹ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 ءادتبالاو ري ىلع فقولا نأل ءاّمزال نوكي الو ءاّمات نوكي فقولاف

 .اًمزال سیلو مات اَذِإ فقولاف «ىنعملا ريغي ال مهنيا يلا ب

 چ ص
 طا مس ےک یہ 2211۴ طط رر رس سا ےس طب 2R ع یم رس مع ےک

 لبق مل اسب تنأ ام نك كتل وخوت اما کب بقکلآ ووا ا تيتأ نیلو٭ - ٦

 ملیلا تم كاج اَم دعب اني مُهَءآَوْهَأ تعبت کئ نیکو ںیم أدق جات مهضعب امو

 4 مات نووی اک كت بتلا ممتا بلا © تيل نل ر ك

 ٠٤١ -١55[. :ةرقبلا]

 )١( ميم یم ےہ .

 ول هنأل «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 وهو یا ةفص «بتكلا نها یا نأ مهوأل ۔ یری امك - لصو

 ساحنلا دنع مات فقو وهو أ 2 "'هباحصأو مالس نب هللا دبع حدم يف أدتبم

 يآلا سوؤر ىلع فقولاو ءةيآ سأر وهو ٣ ینومشاألاو يراصنألاو

 .مزالب سيل هنكل ءمات فقو وه :لاقي نأ باوصلاو ءةنس

 .[184 :ةرقبلا] ومع مسك نإ عل يح اوم وت نو ۔۷

 )٤( مارب < رومہ م هس 8
 . ہہ مكحل رح :فقولا عضوم ۔

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 شماه ىلع دصقملاو ء٥۸ /فانتثئالاو عطقلاو ء١/٢٥۲ فوقولا للع :رظنا )١(

 .۹۱/۱ ىدهلا رانمو 7١« /فحصملا

 ۔٢٥۲ ١/ فوقولا للع :رظنا (۲)

 ىدهلا رانمو ء۲۱/فحصملا شماه ىلع دصقملاو ۸٥۰ /فانتئئالاو عطقلا :رظنا (۳)

. 

 )٤( ةیلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا ٦۸ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠۰

 «ماشلاو ءزاجحلا فحاصم يف ىلوأ هيف لصولاو «فيرشلا رهزألا

 نوري نيذلاو .اهسفنب ةلقتسم «َّنوُمَلْتَت مسك نإإ# ةلمجو «قارعلاو ءرصمو
 نأ عمتسملا مهوتل ىلوألا ةلمجلا عم لصو ول ئراقلا نأ نودقتعي مزال هنأ

 مايصلا نأ عم «هملعي مل اذإ ريخب سيلو «كلذ ناسنإلا ملع ول ريخ مايصلا

 نأ :يروباسينلا ركذو .اهملعي مل وأ كلذ نم ةمكحلا ملع ناسنإلل ريخ

 . ىل ريخ موصلاو ریدقتلا نأل ؛قلطم فقولا اذه

 ملعلا ناك ذإ هلل ناسنإلا ةيشخ نيبو «مايصلا ةيريخ مكح نيب قْرفو

 دجوي دقو «هتعاطب موقيف هللا ىشخي نم دجوي دق هنأل «ةيشخلا يضتقي

 شخي مل نمو «ىشخي ناك نمل ريخ مايصلا ىقبيو «هللا ىشخي ال نم اًضيأ
 :يأ «هروهظب ةقث فوذحم (نإ) باوجو» :يسولألا لاقو .هللا

 . فلكتلا نم اًئيش هيف نأل مزاللا نم هّدعن نأ يعاد الو .2"”(هومترتخا

 هللا لیک نع ڈو یگ هم لات لف هن لا مالا رہا نع کولی - ۸
 .[۷ : ةرقبلا] ہلا دنع ٌريْكَأ ُهْنِم ولها جارو والا ٍدِحْسَمْلأَو و أر فكحَو

 . “کو : فقولا عضوم -

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 لی نع ٌدَصَوإ# ىلاعت هلوق عم لصولا نأ ماهيإ لصولا يف نأل .رهزألا

 اهنأ باوصلاو ءلوقلا لوقم نم وهو - يب - لوسرلل رمألا نم وه أ
 . “̂ ىلاعت هللا نم رابخإ

 )١( ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ۱۹۱۸/۲ .

 . ٤۸ ٤۹ /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظناو ٠٥۹/۲ يناعملا حور (۲)

 قارعلاو ماشلا فحاصم امأ ءرهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه (۳)

 .ىلوأ لصولاف ةنيدملاو

 ۔ ٠۳ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا )٤(



 ١1٠١ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 هيف لاتق) ىلع فقولا» : ينادلا لاقف ءفقولا عون يف ءاملعلا فلتخاو

 ربكأ) ربخلاو «ءادتبالاب (هللا ليبس نع دصو) ءعفتريو «فاک (ريبك

 .۶''(للإ دنع

 عوفرم (دصو) نأل «مات (ريبك) ىلع فقولا» نأ ينومشألا یریو

 (شا دنع ربكأ) اهلك ءايشألا هذه ربخو ءهيلع فوطعم هدعب امو «ءادتبالاب

 لصفي الف «تآي مل أدتبملا ربخ نأل (مارحلا دجسملا) ىلع فقوي الف

 نأ ىلع ءقلطم فقو (ريبك) ىلع فقولا نأ يروباسينلا ركذو . «امهنيب

 . ربح (هللا دنع ربكأ) هلوقو «هيلع فوطعم هدعب امو «أدتبم (دصو) هلوق

 . ًافلكت هيف نأل ءمزاللا نم هّدعن نأل يعاد الو ءفاک فقو هنأ ىرأو

 انآ سبأ ٌمُهَل ّيَنل ولاَ ْدِإ سوم دعب نم ليو ب نم ملا َلِإ رک ملأ - ۹
 یس رگ و ص رس ھو ے ترص س اع م چ مم ےس ص

 الآ لاتتلا مڪي بيڪ نإ ثْیَع لَه لاف هيا لیس يف ليمن ڪم

 . ي یوم دعب نم :فقولا عضوم -

 اًفرظ (ذإ) راص لصو ول هنأل ء(م ) جسوم دب نيإ» :يدنواجسلا لاق

 ملو ."”ينومشألاو ("”يروباسيتلا هقفاوو 200 لاحم وهو 4 رَت اف : هلوقل

 )١( /ءادتبالاو فقولا يف یفتکملا ۸ .

 )٢( /ءادتبالاو فقولا يف ىدهلا رام ١۸ .

 ۔۳۰۹ /۲ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ (۳)

 )٤( فوقولا للع ١/ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغو ء۳۲۰ ١/  1٦٤ىدهلا رانمو ۹۱/۱.

 )٥( فوقولا للع ۳٣٣/۱۔

 )٦( نآرقلا بئارغ :رظنا ٦٦٤/١ .

 .۹۱/۱ ىدهلا رانم (۷)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 زئاج فقو هنأ يل رهظيو .'''يراصنألاو «ينادلاو «يرابنألا هيلع فقي

 .مزالب سيلو

 ءيدنواجسلادنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا-

 لصو ول هنأل ء(م ) « تملا ہلا هَْتاَء نأ : يدنواجسلا لاق .يروباسينلاو

 ء“يروباسیٹلا هعبتو . لاحم وهو یر حلو :هلوقل اًفرظ 45 راص
 وهو ."ينومشألا هقفاوو «“*”كلملا ءاتيإل فرظب سيل (ذإ) نأل :لاق

 .يدنواجسلا هدارأ يذلا ىنعملا مهوأ امل انلصو ولو ءزئاج فقو

 سا ۲۷٢[. :ةرقبلا] اربا مع ميل هلأ َّلحَأَو أبل لم مهلا ات اول مهتأي َكِلَد نمل

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ہک أطير لكم : یدنواجسلا لاق «يروباسينلاو يدنواجسلا دنعو ءرهزألا

 )١( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۱۸۹ /ىفتكملاو ء۲۸۸ /فقولا حاضيإ :رظنا ٤١ .

 ) )۲نآرقلا بئارغو ۳۲۰/۱ فرقولا للع ۲۲/۲ .

 .۳۲۰/۱ فوقولا للع (۳)

 )٤( ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ۲۲/۲.

 )٥( قباسلا ردصملا ۲۲/۲.

 )٦( ىدهلا رانم : رظنا ١١١/١ .

 ۔۱۹۲ /ىفتكملاو 45/١"« فوقولا للع :رظناو ءرهزألا فحصم هب درفت (0



 “١1 هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 ينادلا ري ملو ."”4اولاَت# ل الوعفم هدعب ام راص لصو ول هنأل ء(م 2

 لاق ءنسح فقو هنأ ينومشألاو ساحنلا ىريو ''ہدنع فاك هنأل ؛كلذ

 هللا لأول ةلمج نإ :لاقي نأ باوصلاو ."”"مهمالك عطقنا هنأل :ساحنلا

 .مزالب سیلو زئاج 4اَبِإ# ىلع فقولاف «ةيفانثتسا بَ
 مور رگ ع و رر ر حس

 ٌمثنُك نإ 2 ہا رخ اوفدصت نآو زر رسم ا ةرظنف ورع وذ تاک ناول - ۱۲

 A] : ةرقبلا] € توملعت

 . رڪ ري :فقولا عضوم -

 .'”ىلوألا رهزألا ةعبط يف مزال فقولا اذه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 يرابنألا نبا هركذي ملو ءفقولا اذه ةدمتعملا فقولا عجارم تلفغأ دقو

 متنك نإ مكل ريخ) أرق ولف «.' 2 '"ينومشألاو يراصنألاو يوازكتلاو ينادلاو

 نيب قرفو .''مھملعب ةطبترم ةيريخلا هذه نأ عماسلا مهوت امبرل (نوملعت

 يضتقي ىنعملاف .“'لعفلا ىلع ضيرحتلا نيبو «ةقدصلا باوث تابثإ
 .ىنعملا رییغت مهوأ امل انلصو ول اننکل ؛فقولا

 ةقدصلا ةيريخ نأل "اس" ىلع مزالب سیلو زئاج فقولا نأ ىرأو

 )١( فوقولا للع ١/71477.

 . ٠١ /ىفتكملا :رظنا (۲)

 . ٠١١/١ ىدهلا راتمو ء۱۱۳ /فانتئالاو عطقلا (۳)

 .رهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه )٤(

 )٥( /هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو «ىلوألا رهزألا ةعبط :رظنا ۲٦۸.

 )٦( /ىفتكملاو ء۲۹۰۶ /فقولا حاضیإ :رظنا ٠٠١ فقولا ةفرعم يف ءادتقالاو والابتدا١/

 ىدهلا رانمو ء٤١ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۷ ٠١١/١ .

 . ٤۹ 48 /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا (۷)

 . 1۳ 557 /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا (۸)



 لاحب ةديقم ةيريخلا لعجی ال لصولاو ءاوملعي مل مأ اوملع ءاوس ةتباث

 . مهملع
 سر قر ہم, يدل رم رام + جم اے يمل پام یک م چر وص ور رے

 ہو انير دنع نم لک مو انماء نولوق املا يف توخ لاو هللا الإ :ةليوأت ملعب امو# - ۳

 .[۷ :نارمع لآ] 4بببنألا اراوُأ لإ کی

 .''' لا الإ ءةكيوأت مكي اموإ» : فقولا عضوم -

 فحصم نم یلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 e) ۔( هيدا لا :يدنواجسلا لاق «يروباسينلاو يدنواجسلا دنعو رهزألا

 نوملعي (نوخسارلا) نأ مهف لصو ول هنأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم يف

 طرش نأ بهذملا لب ؛حیحصب سيل اذهو .هللا هملعي امك ءهباشتملا ليوأت

 . "”يروباسينلا هعبتو «ههباشتمل ميلستلاو «همكحمب لمعلا نآرقلاب ناميإلا

 معز نمل مات :يرابنألا لاقو .""”ساحنلا رفعج وبأ فالخلا یورو

 .”هلعلا لهأ رثكأ لوق وهو «هليوأت اوملعي مل ملعلا يف نيخسارلا نأ

 ہللا الإ دلیوات مكي امواف :هلوق نم 4پ رلیلَأ فلل ىلع فقو نم امأو

 كرتشي اذهبو «ةلالجلا ظفل ىلع (نوخسارلاو) فطع دقف « وليلا يف نحو

 میلعتب كلذو «هباشتملا ليوأتب ملعلا يف ىلاعت هللا عم ملعلا يف نوخسارلا

 انمآ :نيلئاق يأ (نيخسارلا) نم لاح (نولوقی) ةلمجو ءمهايإ ىلاعت هللا
 مهنأ هنم مزلي ال هريسفت يأ هليوأت نوملعي ملعلا يف نيخسارلا نإ ذإ .'”ٴهب -7 ےل إ 006 7 . . 0ك (ہ)

 )١( فوقولا للع :رظناو «رهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه ٣۳٦٣/١

 /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو ءنآرقلا بئارغو ٦٤ .

 .۹۹/۲ نآرقلا بئارغو ء٢٣٦۳ ١/ فوقولا للع :رظنا (۲)

 .۱۱۸ ۔ ۱۱۷ /فانتئالاو عطقلا )۳(

 )٤( /فقولا حاضيإ ۲۹۲.

 )٥( ىدهلا رانم :رظنا ١/١55.



 1٦٦ - هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 ةيآلا يف (ليوأتلا) هيلع لمح يذلا ىنعملا نأ رهاظلاو ءاّملع هب نوطيحي

 ال امم رمألا هيلإ لوؤي ام ةقيقحب َرَّسُف نإف «فقولا عضوم ددحي يذلا وه
 ريسفتلا ىنعم ىلع لمح نإو «ةلالجلا ظفل ىلع فقولاف هللا الإ هملعي
 . ”(ملعلا يف نوخسارلا) ىلع فقولاف

 ىف امو تولا نإ ام مكنيو قا نمی هودي وأ ڪروم ىف ام امم نإ لق - ١

 .[۲۹ :نارمع لآ] هرب وک لڪ ع لاو سلا

 . ها هني :فقولا عضوم -

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا

 . مات (هللا هملعي) :لاقف «ينادلا ورمع يبأ دنع مات هنأ الإ ."””رهزألا

 لاقو . ”قلطم (هللاهملعي) :لاق «قلطم فقو يروباسينلا دنعو

 ىلع اًفوطعم سيلو «هدعب ام فانئتسال «فاك (هللا هملعي) :ينومشألا

 ريغ ضرألا ىف امو تاومسلا ىف امب ىلاعت هملع نأل ءطرشلا باوج
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 یلاعت هلوقو « طرش (هودبت وأ مكرودص يف ام ارفخت نإ) :يزارلا لاق

 مث «هنع رخأتم طرشلا ىلع بترتم ءازجلا نأ كش الو ءازج (هللا هملعي)

 عفر (ملعي) ةلمج نأ ملعاو . لا ني امو ٍتوَمَسلَا لام مدعو : یلاعت لاق

 (١) ةيمبت نبال یواتفلا عومجم رظنا ٥/ ۳٥۱۔ ٦ ٤۹۸/۱١ .

 .رهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه (۲)

 ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو «نآرقلا بئارغو 255١/١ فوقولا للع :رظنا (*)

 ۔٦٦ /ةيلالد

 )٤( /ءادتبالاو فقولا يف ىفتكملا ٠١١.

 .۱۷ ٣/٣ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ (5)

 )٦( /ءادتبالاو فقولا يف ىدهلا رانم ۷٢.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 ءيش هيلع ىفخي ال ناک اذإ هنأل ءريذحتلا يف ةياغ وهو «فانئتسالا ىلع
 ةفناتسم ةلمجلاو :يسولألا لاقو .“!؟ريمضلا هيلع ىفخي فيكف ءامهيف
 ."”طرشلا باوج ىلع ةفوطعم ريغ

 وه امك فانئتسالا ىلع (ملعيو) : ىلاعت هلوق يف لعفلا عفر نأ مولعمو

 .مزاللا نم دعي نأ يغبني الف ءحضاو

 کل انب دف بکا َمُهُدوُدُص یف امو مھھوفآ نم َضَمْلا تدب دق - ٥
 8 ےہ ہم ردع

 .[۱۱۸ :نارمع لآ] کوا مك نإ تالا

 ."”4ٍتليآلا# : فقولا عضوم -

 : نیلالجلا ريسفت ىلع هتيشاح يف لمجلا لاق : عضوملا اذهل دھاشلا ۔

 نإ وهو «حراشلا هردق امك فوذحم طرشلا باوج هوت نک ناف هلوق

 . '”ههولاوت الف كلذ نولقعت متنك

 يف امأ ءرهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وهو

 ولو :نآرقلا ماكحأل عماجلا يف ءاج .ىلوأ لصولاف ىرخألا فحاصملا

 تبل کل انب قلع أرق ولف «ىنعملا رييغت لصولا كلذ مهوأل ئراقلا لصو
 مل يب دلو .مهلقعو مهملعب اًطبترم تايآلا نايب ناك 4َس مك نإ
 . ءادعألا ةالاوم نع يهنلا ىلع ةلادلا تايآلا مكل انرهظأ يأ چت

 نوكي ىتح یَا كلَ دم :ىلاعت هلوق ىلع فقولا يضتقي ىنعملاف

 . ٠١۹/٤ بيغلا حيتافم (١)

 . ۱١١/۳ يناعملا حور (۲)

 .۷۲ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا (۳)

 .۳۰۷ /۱ ةيهلإلا تاحوتفلا )٤(
 )٥( نآرقلا ماكحأل عماجلا ٥۳۲/۲ .



 . /١51 هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 مهملع نيب وأ مهلقع نيبو ةيآلا هذهل ىلاعت هللا نايب نيب لصف ةيآلا يف

 .رئاجلا فقولا نم هنأ ىرأ اذل ا

 ي ُئوُسَراَو رع ع رولت الو تودو دل -

 ١67[. :نارمع لآ] یہا

 . ا لحأ لع : : فقولا عضوم ۔

 «يدنواجسلاو ءينادلاو ءساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 الو هلوق ىلع فقولا نأ نارهم نبا معز :ينامعلا لاق ."”ينومشألاو

 .29 . .طلغ وهو . . .هيلع فقولا نسحتسأ الو . . . دا ع رول

 ةلمج اهدعب امو «ةرورجم (ٍدحأ) نأل اًمزال اًققو نوكي نأ نكمي الو

 لاحب ناقلعتم ہنر نإ رورجمو راج اهدعب امو «ةيلاح ةيمسا

 (لوسرلاو) يف واولا انلعج نإ امأ .“*مکتقاس يف اًنئاك لوسرلاو : اهريدقت

 .اًمزال ال اًرئاج نوكي «رححأ# ىلع فقولاف «ةيفانئتسا

 ر نل

36 

 و مم

2 
 ب نورشیت لو ے ولصق نم هلل ا مها اب نی - ۷

 رس هس رس مم س جس ےس - اسرع قدس چ
 معنپ نوری ان اگ ور مه الو مع فوخ الآ

 11٠١ -١1١[. :نارمع لآ] هول رجأ

 . رخ مس مه لوم :فقولا عضوم -

 Ge تت ۰
1 

 ١( ۔ ۷۲ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا ۷٢

 )٢( /هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا .هداز يلقجاس هب درفت ۷۷.

 رانمو 2791/١ فوقولا للعو ء٢۲۱۲ /ىفتكملاو ء۱۳۷ /عطقلاو ٣۳٣٣ /فقولا حاضيإ )٣(

 ۔٦٦۱ /۱١یدھلا

 )٤( المرشد057١/١.

 )٥( ميركلا نآرقلا بارعإ وبيانه١//051.

 )٦( فوقولا للع ١/ .4١7نآرقلا بئارغو ۲۹۸/۲.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا

 «لعفلا فانئتسال «م  «تورَخَي مهالو : يدنواجسلا لاق «يروباسينلاو

 نبا هركذي ملو .''!نونزحی نيذلل اًلاح راشبتسالا نوكي نأ ليحتسي ذإ

 حلاص فقو وهو .'”یفتکملا يف ينادلا الو ”حاضیإلا يف يرابنألا

 . ”ينومشألا دنع فاكو «يراصنألا دنع نسحو ءساحنلا دنع

 مهب قلعتم فانئتسا وه لب «لوألل ديكأتب سيل ©َنوُرْشَبَتْسَي» هلوقو

 شرس مهالو يف ريمضلا نأ يأ .مهب اوقحلي مل نيذلاب ال «مهسفنأ

 يف اولتق نيذلل تورشى يف ريمضلاو ءمھفلخ نم مهب اوقحلي مل نيذلل

 نوفقي ال نمل زئاج فقو وهو «ةنس ةيآلا سأر ىلع فقولا اّذإ .هللا ليبس
 .ةيفانثتسا ةلمج لبق درو هنأل ءيآلا سوؤر ىلع

 54 3 ر لم ماصرت بس عرب ےس f2 ےہ سس 7 ےس

 كرن اگِم سدس امم بجو لڪل هيوہالو فصلا اهلف ةد تناك نوو - ۱۸
 ج

 ١١[. :ءاسلا] 6# الو هل ناک نإ

 . فصلا :فقولا عضوم -

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 مكح ءاهتنال كلذو ؛قلطم فقو هنأ يروباسينلا ركذو 29 مزألا

 )١( فوقولا للع ٤١١/١ .

 )٢( /فقولا حاضيإ :رظنا ٣ ٠٣.

 . 1۷ /یفتکملا : رظنا (۳)

 ىدهلا رانمو ء۷۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء١١٤۱ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٤(

 . ١/56"

 .رهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقووه )٥(

 )٦( ۔ ۷۲ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا ۷٤.



 ١9 . .٠٠ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 فقولا نم ينومشألا هلعجو .ديدج مكح هل هدعب ام يأ ء'''دالوألا

 . "لوألا مكح ءاهتنال هنأب اًللعم ءنسحلا

 ئراق أرق ولف ؛ىنعملا دسفي لصولا نأ رصن يكم دمحم ركذو
 وأ «نيوبألا عم فصنلا يف ةكرتشم تنبلا نأ مهفأل «هيَوبَألَو فصلا

 نود تنبلل فصنلا نأ ىنعملا لب ءاّضيأ فصنلا هيوبأل نوكي نأ مهوي

 تاحوتفلا يفو ."”دلولا عم امهل بجي امب نافنأتسم ناوبألاو «نيوبألا

 ءأدتبم سدسلاو ءلوصألا ثرإ يف عورش وي ِہبَوُالَو٭ هلوق ةيهلإلا

 ىلع لدي اذهو .«*”هيوبأ نم لدب حو لکِللَفو ءمدقم ربخ «هّيوبَأِلَو#

 . ””سبلو كارتشاو ماهيإ يف عقوي ال ىتح لصولا عنميو «فقولا موزل

 ل لح ماکو : تری یہ رت نو ٠
 7 ككل و 001 ےس ےس

 4 هروح نھ هم وملء 0 إ جہل نم ب بتکلا أوثوأ نب 1 نم ٌتكصُصْماَو توا ن نم تصحو

 ۔[٥ :ةدئاملا]

 . ا لوط : فقولا عضوم -

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 قفتا دقو .(ىلص) ةمالع اهيلع ت تتبثأف فحاصملا ةيقب امأ .فيرشلا رهزألا

 .فقولا اذه ةجرد ىف اوفلتخا مهنكل ءافقو ةمالع عضوملا اذه نأ ءارقلا

 ماعطو#» ىلع فوطعم تتصل نأل يدنواجسلا دنع هل زوجم وهف

 )١( ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ۲۰٢/٤.

 ۱۷۹/۱ ءادتبالاو فقولا يف یدھلا رانم (۲)

 .۱۷۰ ء۹١٦۱ /ديفملا لوقلا ةياهن (۳)

 )٤( ةيهلإلا تاحوتفلا ۳٦٣ /۱١۔

 )٥( ۔ ۷۸ ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا ۸۰.

 )٦( فوقولا للع :رظنا  ۰٤٥۰/۲نآرقلا بئارغو ۳/ ۲۷.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 فقوي مل تطل ىلع اًفوطعم هلعج نإو ءاًفناتسم ككاو هلوق لعج نإ ينومشألا دنع فاك وهو ''يروباسینلا هعبتو ٠ً
 فطعي مل نمو «فقي ال فطع نمف ءنالوقلا يدنع ىواستيو . “هلع
 . اًمزال اًمقو سيل هنكل .فقي نأ هل يغبني

 ےہ رہ ريس راس سو مدس ےہ

 ملَو اَمِجِرَسَأ َنِم َلّيَقَْف انابرف ابرق ذا قحلاب مداع یبا اب مع لتاوإ» - ٠
 ر رہ 2 رھہ یب سس ےہ ےہ ےس بج ہے ب یحف رے ےس

 .[۲۷ :ةدئاملا] «َنيِقَنمْلا َنِم هللا لبس اما لاق َكَسللَعَأَل لاف خلا نم لبق

 .'''کٌیَحلاب ط : فقولا عضوم ۔

 : لاق ؛يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 هب 4إ لصو ولو ءٌلاَوف هلوقل فرظب سیل «ذإ# نأل (م  قحلاب)
 ركذا :يأ «فوذحم ْذِإأ8 لماع لب ءالاحم مالكلا ىنعم راصو «سبتلال
 ءاّردقم (ركذا) ب (ذإ) قلع نإ «نسح فقو ينومشألا دنع وهو .2*ذإ

 ءالاحم مالكلا ريصي هنأل لاو هلوقل اًقرظ چِإل٭ لعج نإ فقوب سيلو
 : ریدقتلا لب «لبقتسم هنأل (ركذا) هيف لمعي ال ءىضم امل فرظ هذإ# نأل

 هنع تكسو ء'يروباسینلا هعبتو .'“اذک تقو مدآ ينبال ىرج ام ركذا

 ةراشإ هيلع عضوت ملو ." "”يراصنألاو «ساحنلاو «ينادلاو «يرابنألا نبا

 )١( فوقولا للع :رظنا ۲/٤٤١ .

 ١/7"7. ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ :رظنا (۲)

 ۔۲۰۹/۱ ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( فوقولا للع ٢/ ٦٥٤ء نآرقلا بئارغو ۳/ ۲۷.

 )٥( فوقولا للع ٢| ٦٥٤٤۔

 )٦( یدھلا رانم :رظنا ١/7١57.

 . ۲۷ /۳ نآرقلا بئارغ : رظنا (۷)

 شماه ىلع دصقملاو ء۲۳۸ /یفتکملاو ء۱٥۱۷ /عطقلاو ۳۱۸ /حاضيإلا :رظنا (۸)

 . ١١١ /فحصملا



 ' . ۷١ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 ىنعم فقولا دعب ام نأل زئاج فقو هنأ رهاظلاو .ةنيدملا فحصم ىف فقو

 . ليصفتلا ديفي رخآ

 اونأي رل نيرځاء ووقِل نوعئلمس بذكلإ نوعکس اوداه لا توو - ١ ا ہک ہے راق و یس تذكأل ا ا ص رک
 be ر وس ۲7 e ۔ہ۶ھ ۔ھ

 ٤١[. :ةدئاملا] ہک ےوضاوم دعب ْنِم ملأ نوھرحب

 . يكونا : فقولا عضوم ۔

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 نوبذكي نيذلا موقلا راصو «ىنعملا ريغتل ئراقلا لصو ولو .رهزألا

 وهو .دارملا نع ىنعملا جرخي لصولا نأو .نيفرحم كوتأي مل نوعمستيو
 ىلع ينومشألا دنع ماتو «ينادلا دنع فاكو «يدنواجسلا دنع قلطم فقو

 اودصق لب «نايتإلا اودصقي مل» :يسولألا لاقو ."”'هدعب ام فانئتسا

 فقولا عم ىنعملا قفاوت ىدم نيبي هلك كلذو .«نيرخآ موق ىلإ ءاهنإلل عامسلا

 كوتأي مل نيذلاو «ةعامج مه نوفرحي نيذلاف ««َكوُبأَي ل ىلاعت هلوق ىلع

 .مزاللا فقولا ىلإ برقأ اذإ وهف ."””لصفلا ناك اذل ءىرخأ ةعامج مه
 ع

 ریس قوا رو سس سے ھے 2 fryer ےہ وہ

 قف ناكطوسبم هادي لب ًاولاَق ا اونیو مے دیا تلَع هلولعم ولا دی دولا تاکو - ۲٢
 عسر ر

 ٦٤[. :ةدئاملا] ماشي فيك

 . يكتم : فقولا عضوم -

 نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا ءرهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه )١(

 . ۹۳ /ميركلا

 (٢) فوقولا للع :رظنا ١/ ٦٥٦٤ء ىدهلا رانمو ء۸۱ /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملاو ۲۱۷/۱ .

 . ٠١ ۔ ۹۳ /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا (۳)

 نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا ءرهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه )٤(

 . ۹۹ /ميركلا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۳ 00

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ميِد تل : یلاعت هلوق نع وم هلأ دی : مھمالک اصفل وهو ,رهزألا

 ''*ہھلوقو نمو مھمالک نم راصل لصو ولو «هچأولاق اجب یو

 زئاج فقولا اذه نأ ينومشألا ركذو ء''قلطم فقو :يروباسينلا لاق

 ءازج وهو ميدي أ تعا هلوق لصتیل ىلوأ هزواجتو :لاق ‹ مهضعب دنع

 یا لا ديم مهلوق

 ‹«مهيلع ءاعد نوكي نأ زوجیو «ةرخآلا يف تلغ يأ» :يبطرقلا لاق

 ءواولا رامضإ لوقلا اذه ىلع مالكلا يفو ہللا قلخ لخبأ مهنأ دارملاو

 مهيديأ تكسمأ (تلغ) :ةيهلإلا تاحوتفلا يفو .'*”((مهيديأ تلغو) ءيأ

 نع لصفلا ديؤي اذهو EE ديري لوألا ءاعدلا ىلع فطع

 . "هيلع ءاعدلا نعو مهلوق

 سبلي ال لصولا نأل ءمزالب سيلو فاك هيلع فقولا نأ رهاظلاف

 . مهيلع ءاعد ہدعب ام نألو «ىنعملا

 ںی ص اےس و ام ر ورس ع چ ھل هم رو دو هه a ےہ

 أذ دلو لعَو كيلع تَمَعَين ركحذأ مم نأ ىسيعلي هللا لاق ذم ۔ ۳
 وع ےس

 ٠٠١[. :ةدئاملا] لهو دهسا يف سال كلكم یل ورب

 )١( /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا 49.

 ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ (؟) ۱۷١/١ .

 )*( ءادتبالاو فقولا يف ىدهلا رانم ١/7 771.

 )٤( نآرقلا ماكحأل عماجلا ۳/٠٠٠ .

 )٥( ةيهلإلا تاحوتفلا ١/0:08.

 ۔ ۹۹ ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا )٦(



 . يدل كحول : فقولا عضوم -
 «ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع درت مل : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 «يدنواجسلا دنع مزال فقو وهو «قارعلاو ءرصمو «ماشلا فحاصمو

 ركذا) هلوقل اًفرظ (ذإ) راص لصو ول هنأل ء(م۔ كتدلاو ىلعو) :لاق

 هنع تكسو .'''.كتدیأ ذإ ركذاو :ريدقتلاو .فوذحم (ذإ) لماعو ء(يتمعن

 وه :ينومشألا لاقو ."”يراصنألاو «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا نبا

 يأ «لبق ةروكذملا (ركذا) ب ال «ةردقم (ركذا) ب (ذإ) قلع نإ «فاك فقو

 .مزاللا نم هلعجي نأ يدنواجسلل اًرربم دجأ الو .'''كتدیأ ذإ ركذاو

 ىو دوو هل وه ام لف بش هل ليم أ َةَهِلاَ وا عم تا َنودَہتَنل مکی - 4

 مہا اوریخ َنبِذلا مما توفرعي امك .هتوفرعي بتكلا مھتبتاء نیلا الل وكرم ا عب

 -١9[. : ماعنألا] ےک نووی ال ال رهف

 . 1” نوكرش اج كعب نوا : فقولا عضوم -

 :لاق يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .هيلع كارتشالا لعف عقول لصو ولف ءأدتبم (نيذلا) نل ء(م  نوكرشت)

 «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا نبا دنع مات فقو وهو . مالكلا ضقتنيف

 )١( فوقولا للع ٢/ ٥٦٥٤ء نآرقلا بئارغو ۳/ ۲۷.

 .۲۷ /۳ فوقولا للع (۲)

 ىلع دصقملاو ء۸۵ /ىفتكملاو ء۱۸۵۰ /فانتئالاو عطقلاو ء٣٢۳۲ /فقولا حاضیإ :رظنا (۳)

 ۱۲١. /فحصملا شماه

 )٤( ىدهلا رانم ۲۲۹/۱.

 )٥( فوقولا للع ٦۷٤/٤.

 )٥( فوقولا للع ۲/٤۷٤ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 .مات فقو :لاقي نأ هيف بسنألا وهو .؟"7ىنومشألاو «يراصنألاو

 اوسيلي ولو اونماء لا اه) توملعت تك نإ نمالای قحأ نيقيرَعْل یا ۔٥ 0 ور سي وو رےہ یس ہک رم رمع ل ى ےک م پہ ےک * تیس صورو
 6 4 مع ےس

 .[۸۲ ما : ماعنالا] # رلظب مھتدميِإ

 . "ي ترك رک نإإ# :فقولا عضوم ۔

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ىلإ ماهفتسالا يهانتل (م  نوملعت) :لاق «يدنواجسلا دنع مزالو ءرهزألا

 هنأ ىلع «هلبق امب لصتم (نيذلا) نأب هبتشا لصو ولو «رابخإلا ءادتبا
 هعبتو 2 "”(نمألا مهل كئلوأ) هربخ ًادتبم وه لب ء(نوملعت) لوعفم

 امب لصتا لصو ولو «رابخإ ءادتباو ءماھفتسالا يهانتل :لاق ؛يدنواجسلا

 «يراصنألاو ؛ساحنلا دنع ماتو '*”يرابنألا دنع نسح وهو گاەلبق

 . هيف يدنواجسلا لاق ام ينومشألا لقن دقو «ينومشألاو

 بر هللا وه فوخلاو ةيشخلاب ىلؤألا نأ نايبل مزال انه لصفلاو

 ىلوملا قلعي ملو «عفنت الو رضت ال يتلا مانصألا هذه سيلو «نيملاعلا

 نأ «هريدقت اًقوذحم طرشلا باوج لعج نكلو :مھملع طرشب كلذ ىلاعت

 دصقملاو ۲١۸ /ىفتكملاو ء۱۹۰ /فانتئالاو عطقلاو 2771 /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 ۲۳٣. 7/7 ىدهلا رانمو ء۳۰٣۱ /فحصملا شماه ىلع

 نآرقلا يف مزاللا فقولاو ء۱۰۲/۳ نآرقلا بئارغو ۰٤۸۱/۲ فوقولا للع :رظنا )٢(

 .۸۱ /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا

 .١٠١؟/* نآرقلا بئارغو ء۸۱/۲٦ فوقولا للع (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغ ٠١۲/۳ .

 ۔۳۳ /ءادتبالاو فقولا حاضيإ :رظنا )٥(

 شماه نع دصقملاو «؟١/557 ىدهلا رانمو ء۹۱ /فانتفالاو عطقلا :رظنا )٦(

 . ۱١۷ /فحصملا



 ٠۷١ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 نود ةدابعلاب قیقحلا دحألا دحاولا ةدابع عبتي وأ «ميهاربإ انديس عبتي

 «نيينعملا نيب لصفلل فقولا نسحيو «نسح انه فقولا :لوقأ .'''ہاوس

 .مزالب سيلف ءهلصو نإ ماھفألا يوذ ىلع سبتلي ال هنكل

 .[:5- ٦٤ :فارعألا] تاج اسو اھل رک وخلا مهول ۔٦

 . "ي وک :فقولا عضوم -

 «يرابنألا هنع تكسو ء"*ہداز يلقجاس هب درفت :فقولا اذهل دهاشلا

 دنع قلطمو «ساحنلا دنع حلاص عطق وهو «ينومشألاو «ينادلاو

 ةفوطعم «ربخو أدتبم «ةيمسا (باجح امهنيبو) ةلمجو . “يدنواجسلا

 ةفوطعملا لمجلا نأل فقولا عنمي ال فطعلا اذه نکل . ”اهلبق ام ىلع

 فقولاو «ةيآ سأر اهنأ ىلإ ةفاضإلاب .اهنيب فقولا زوجي «درفملا فالخ
 .اًمزال اًققو نوكي نأ عضوملا اذه حلصي الو .ةعبتم ةنس ةيآلا سأر ىلع

 درع لإ نم رکل ام هَل اویا مرق ل6 اکیس ماا واک وف - ۷
 .[۷۳ :فارعألا]

 . ايم ْماَعَل دت للو : فقولا عضوم ۔

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔٣

 )١( ۔ ١٦١۱/میرکلا نآرقلا يف مزاللا فقولا ۱۱۷.

 هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا «ةداز يلقجاس هب درفت )٢(

 ۔۸۱ /ةيغالبلا

 .۸۱ /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا (۳)

 للعو ء۲۷۱/یفتکملاو ء٢۲ /فانتئالاو عطقلاو ء۳۳۲۹ /فقولا حاضيإ :رظنا )٤(

 ۔۷٦۲ /۱یدھلا رانمو ء٥٥۰٦ /۲فوقولا

 )٥( /۲هنایبو ميركلا نآرقلا بارعإ ۰٥۸ .

 )٦( فوقولا للع ٥٥٥٥ ۵٠.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 ريغ نيحلاصلا نم لجرل ةفص ةلمجلا تراص لصو ول هنأل (م ) (اًحلاص)

 يف (ىلق) ةراشإ هيلع تعضو دقو .'''لسرم يبنل ملع مسال ال «فورعم

 .“”ینادلاو ساحنلاو "يرابنألا هنع تكسو .ةنيدملا فحصم

 هيف ىوتسا زئاج هنأ یری وهف «يدنواجسلا هخيش يروباسينلا هيف فلاخو
 فقو وه هيف لاقي ام نسحأو .'“يراصنألا دنع موهفم وهو «”نافرطلا

 .زئاج

 رخببلا اح ٽاڪ ىلا ڊيزل نع ملتو - ۸
 .[157 :فارعألا] هاك ْذِإ تبل

 . "ير خلا ةَرْضاَحإم : فقولا عضوم ۔

 ”(نودعی) ب بصن لحم فرظ «ذإإ : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 موي ديصلاب هللا دودح نوزواجتي يأ ء(نودعی) ىلع فقولا غاس كلذلو

 مهنع بيغي نأب هللا مهالتبا دقو .هيف ديصلا مهيلع هللا مرح يذلا تبسلا

 . البقم اًعراش ءاملا يف مهءاج تبسلا موي ناك اذإف ءةعمجلا موي ديصلا

 لصو ول هنأل «(م  رحبلا ةرضاح) :لاق يدنواجسلا دنع مزال فقو وهف

 1 ام مح

¥ 

 ام+٭ اج ١
 یس

 )١( فوقولا للع ٢٥ /٠٥٤٥.

 ۳٤٣٣. /ءادتبالاو فقولا حاضیإ :رظنا (۲)

 .۲۱۷ /فاتتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤4( /یفتکملا : رظنا ۹۹ .

 )٥( یدھلا رانمو ء۲۷۳ /۳ نآرقلا بئارغ : رظنا ۲۷۰/۲.

 )٦( /فحصملا شماه نع دصقملا ۱۱۹.

 . 0٥۱۹/۲ فوقولا للع :رظنا «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه (۷)

 ۔۳۷۵ /؟ ديرفلاو ء۰۹/۹٦ يدحاولا ريسفت :رظنا (۸)

 /۹ نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء١٦٦۱ ٢/ فاشكلاو ء٤۷٦٦ ٢/ زيجولا ررحملا :رظنا (۹)

 ۹ يناعملا حورو ۲



 ۱۷۷ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 :یرابنألا هنع تكسو .''''لاحم اذهو (مهلأساو) هلوقل اًفرظ (ذإ) راص

 ىلع فقو ةراشإ تبثت ملو .'''ينومشألاو «يراصنألاو «ساحنلاو

 رربم الو ءزئاج فقو وهو .ةديدجلاو ةميدقلا هيتعبط يف ةنيدملا فحصم

 .مزاللا نم هدعن نأل

 .۸4 : فارعألا] نیم رن الإ وه نإ ج ٍةَنِج نت مہبحاصی ام اوكي لوا - ۲۹

 .'')یاورگننی اف :فقولا عضوم -

 نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقولا اذه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ىلاعت هلوق ىلع فقولا مامت ىلع ينادلا صن دقو .“رهزألا فحصم
 اف ال هدعب امہ هلبق ام قلعتي مل هنأ همامت ىنعمو يوك واو
 نم متأ هنأ ينومشألا ىريو ءيدنواجسلا دنع ةفيطل ةتكس وهو .ىتعم الو

 ورمع وبأ لاقو «هدعب يفنلاب ءادتبالل «متأ 4اک فب ملوأ» : لاق «ماتلا

 ءافتنا يف اوربدتیو اولمأتي ملوأ : ینعملاو «يفنلا دعب ءادتبالل ءفاک ينادلا

 نمل نكمي الو «ةلاحم الب هنع فتنم هنإف يي هللا لوسر نع فصولا اذه

 «ىنعملا هدنع يهتني مات فقو وه اإ .'''هيلإ كلذ بسني نأ ركفلا معنأ

 .هلعب امہ سبتلپ ال هانلصو اذإو

 )١( فوقولا للع :رظنا ”519/7.

 شماه ىلع دصقملاو ۲۲١ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٤٣۳ /فقولا حاضيإ :رظنا )٢(

 ۲۸/۲ ىدهلا رانمو ء۱۷۱ /فحصملا

 نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا .رهزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه (۳)

 ۱۲١. /ةيلالد ةسارد ميركلا

 )٤( /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا ٠٠١ .

 )٥( /ءادتبالاو فقولا يف ىفتكملا ١١١.

 يف مزاللا فقولاو ء۲۸۳/۱ ءادتبالاو فقولا يف ىدهلا رانمو ء٥٥٢٦ ٢/ فوقولا للع )٦(

 . ٠١١ ۔ ۱۲١ /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ۔ هر ےس یس ےس 5 ل ا ےس 2 331 2 .-

 م “7 ول اہل ال قر دنع ني اهوا چک ٍةعاَسلا نع كنو و» - 3٠
 مسح

 ٦

0 ۹ 

 ©"هداز يلقجاس هب درفت «مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 کالو توما ىف تلف ئدتبت مث وم الإ اول اہل جب ال» :يرابنألا لاقو
 هدنع وهف .هوملعي نأ ضرألاو تاومسلا لهأ ىلع اهملع لقث ىنعم ىلع

 نسحو «ينومشألاو ينادلا دنع فاك وهو «ساحنلا دنع كلذك وهو .زئاج

 نيح ىلإ اهئافخل نايب وهو .''”يدنواجسلا دنع قلطمو «ينامعلا دنع

 لاو توكتلا ن تتإ ةلمج . "اهرمأ راهظإ نع يلك طانقإو ءاهئافخ

 ىلع فقولا اٌذِإ ءاهب ءادتبالاو اهلبق ام ىلع فقولا زوجي ةیفانئتسا

 فقوب وه سيلف «هيلع فقولا دنع ینعملا ريغتي الو زئاج هش و
 . مزال

 پک يلع لاو اک نم ع ہللا بوتو مھبولف طبع ٍبِجْدْشَوط - ۱

 :ةبوتلا] ٥

 . 4 ٌرهيولف# :فقولا عضوم -

 )١( /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا ۸۲.

 /٢دشرملاو ء۲۸۲ /ىفتكملاو ء٢٢۲۲ /فانتئالاو عطقلاو ء۹٤٣۳ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 . ۲۸۵ /١ىدهلا رانمو ء٥٢٣٦ /٢فوقولا للعو ء۳

 ۔۱۷۹۱/۹یناعملا حور (۳)

 )٤( هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإ ۳/۸٤.

 نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا ؛رھزألا فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه )٥(

 .۱۲۹ ۔ ۱۲۷ /ةيلالد ةسارد ميركلا



 ۱۷۹ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقولا اذه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 دنعو « مات ليقو ءفاک ينادلا ورمع يبأ دنع وهو «"'"رهزألا فحصم

 نم لع هللا بونيَوإ» : یلاعت هلوق يف يروباسينلا لاق «قلطم فقو يروباسينلا
 دقو «هرفك نع بوتي ةكم لهأ ضعب نأب رابخإلل مالك ءادتبا وه اي

 فقولا نأ ينومشألا ركذو . "”مهمالسإ نسحو مهنم سان ملسأ دقف ءعقو
 CD رگ ھم . | 4 رع

 . افناتسم بوتو عفرب ةيعبسلا ةءارقلا ىلع ؛نسح ہہ ۂھبولق ٭ ىلع

 نوكي نأ نکمی الو «فانئتسالا ليبس ىلع روكذم اذه :يزارلا لاق

 4 اني نم لع هللا ُبونيَوإ» ىلاعت هلوق نأ يأ ءمهولتاق ىلاعت هلوقل اًباوج

 هنأل رهيو طبع ىلع فقولاف .“'رافکلا عم مهتلتاقمل ءازج نوكي ال
 ىرأو «ىنعملا يف سبل هيف لصولاو «'"”ةيآلا نم دارملا ىنعملا عم قفتي

 .دوجأ  مدقت امل  يفاكلاب هفصوف «موزللا ةجرد ىلإ ىقري ال هنأ

 رر ےھہھ

 يف د هجو خلا ولو هب نماء نگ والا دج سلا ةرامعو جالب ۳ مل - ۳۲

 قاتا اورجاهو أونماء نیلا ا © دشا شا یر ال تک 1 دنع وتس ال 1 لیس

 ١9 :ةبوتلا] <2 ره كيلو هَل دنع ڈعید مظَع ميشو ومَا لا لیس

 . "یلدا لا یر EO x :فقولا عضوم -

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .هسفن قباسلا ردصملا )١(

 )٢( /ءادتبالاو فقولا يف ىفتكملا ٠١5.

 . ۳٤/۱١-٤4 ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ (۳)

 07/١. ءادتبالاو فقولا يف ىدهلا رانم (4)

 . ۹۲ ۔ ۰۹۱/۷ بيغلا حيتافم (5)

 )٦( /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا ۱۲۷ - 179,

 ) )۷فوقولا للع :رظنا «يدنواجسلا هب درفت 2417/7 .



\A*میرکلا نآرقلا يف ءادتيالاو فقولا  

 لصو ول هنأل ءملظلاب نونمؤملا فصوي ال هنأل :لاق ء(م  نيملاظلا)

 حدم يف ىلاعت هللا نم أدتبم وه لب «نيملاظلل ةفص (اونمآ نيذلا) راصل

 وهو .'''فصولاب هبتشي الثل :لاق يروباسينلا هعبتو .'''مھتفصو نينمؤملا
 عاطقنال :ينومشألا لاق ؛ينومشألاو «يراصنألاو «ساحنلا دنع مات

 . بوصألا وه اذهو .”ینعمو اًطفل هلبق امع هدعب ام

 کید ولا لیس يف شاو ضلوَنَأَي ادڈھَجَو د اشر امج وزنا ۔٣
 : ةبوتلا] چہ ملت مشک نإ مک ا

 (5) رد رہ ہقس ےک _ و .

 نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقولا اذه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ول طرشب قلعتم كلذ نأ مهوأل ئراقلا لصو ولو . رهزألا فحصم

 . "كلذ اوملع

 نيح كلذو كلم ىلع بوصأ فقولا نأ ىلإ يرشخمزلا بهذو
 لاحلا ليبس ىلع ءامهدحأب وأ ءنكمأ نإ امهب داهجلل باجيإ» :لاق

 )١( فوقولا للع ٥٤۷/۲ .

 . ٤٤١/۳ نآرقلا بئارغ (۲)

 ىدهلا رانمو ء۱۸۹ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٣٢۲۳ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

۶۸۲. 

 يف مزاللا فقولا :رظنا ؛رھزألا فحصم نم یلوألا ةعبطلا يف مزال فقولا اذه )٤(

 هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو ء۱۳۲ ۔ ٣٥۰ /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا

 .۸۲ /ةيغالبلا هرارسأو

 .قباسلا ردصملا )٥(

 )٦( /ديفملا لوقلا ةياهن ٠٠١ .

 ۔۲/١۱۹ فاشكلا (۷)



 ۱۸۱ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 نوملعت متنك نإ يأ كر مك نإإ» : یلاعت هلوق يف يسولألا لاقو

 قدصلا ريغب لامتحا ال ذإ «ريخ هنأ نوملعت متنك نإ وأ «ريخ هنأ متملع ريخلا

 عم ىنعملا قفاوتي دقو . ”ردقم (نإ) باوجو «هيلإ اوردابف « ىلاعت هرابخإ يف

 ءادتبالا يف لاكشإلا نکل ''دارملا ىنعملا فلاخي ال ىتح مزاللا فقولا

 مظعم هزواجت كلذلو «هلېق ام ىلع دوعي ینعم ريدقت ىلإ جاتحي هنإف ‹ طرشلاب

 .زئاج فقو وهف ٠ دز ىلع دحأ صني مل ؛فقولا ءاملع

 نع ےروہٹنو ركن ملأ کروا ضعب م دوو عا تَقْفَتَمْلأَو ن ےہ" ا ۔ ٤

 ط۷ :ةرلا چن ا شاو نرم

 . يضع حي نم تا :فقولا عضوم -

 نم) :لاق يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 لكل ةفص يهو ؛ضعبل ةفص ةلمجلا تراص لصو ول هنأل (م ) (ضعب

 (ط ) (ضعب نم) :لاق «يروباسينلا دنع قلطم فقو وهو .''”نیقفانملا

 هنع تكسو . ”مهلكل ةفص يهو «نيقفانملا ضعبل ةفص ةلمجلا ريصت اليك

 فقو ةمالع تتبثأ دقو .''ينومشألاو «يراصنألاو «ساحنلاو «يرابنألا

 .یلوألا وهو «ةنيدملا فحصمل ةميدقلا ةعبطلا يف (ج)

 )١( يناعملا حور ٠١/1١5.
 ۔١۱۳ ۔ ٣٣١ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا (۲)

 .۳۰۸/۱ ىدهلا رانمو ء٥٥۰٤ /٢فوقولا للعو ء٣٦۴۳ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 )٤( فوقولا للع ٠٥۳/۲ .

 )٥( فوقولا للع 007/7.

 )٦( /نآرقلا بئارغ ٦۸۸ .

 شماه ىلع دصقملاو ء٢٠٤۲ فانتئالاو عطقلاو ۳٦٣ /فقولا حاضيإ :رظنا )۷

 ۳۱۲/۱ ىدهلا رانمو ء۱۹۷ /فحصملا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۳۲

 ِنَع َنوَهَْيَو فورم توُرمأي عب آلَ مصعب ثكمؤملاَو نوما - ٠"
 س 2 ت و و هو

 ۷١[. :ةبوتلا] ہی ہملوَرَو هللا بوغبطیو ةو ہلا توثؤيو ہولطلا تومشيو رکشلا

 . ضب ءايلوأ مصعب : فقولا عضوم - عرف ےس

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دماشلا ۔

 يهو ء(ضعب) ل ةفص ةلمجلا تراصل لصو ول هنأل (م۔ ضعب ءايلوأ)

 دنع زئاجو «يراصنألا دنع حلاص وهو .'''نینمؤملا لكل ةفص

 تعضو دقو . “ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكسو «'"”ينومشألا

 .ىلؤألا وهو ءةنیدملا فحصم يف (ج) ةراشإ هيلع

 مشل دهيم وده كامو لوشر تال مدعم ںوفلحملا صف ۔۹
 رس 72 عير هل اہ ےو ل هع هرم د ل و ص

 ۸١[. :ةبوتلا] دوهي اونا وأ ارح شا م هج زات لف رمل ا فورت واوا ليم يف
 . اًح شا :فقولا عضوم ۔ »هه اتر تک دم 8

 دشأ) :لاق ءيدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 لصألا يف فقولا ةمالع :شماهلا يف فوقولا للع ققحم لاق (ط  اًرح

 نوهقفي اوناك ول :يأ «فوذحم (ول) باوج نأل :يدنواجسلا لاق «(م)

 منهج ران نأ مهفل لصو ولو «(رحلا يف اورفنت *ل) اولاق امل رانلا ةرارح

 ليلعتلا لّلعو يروباسينلا هعبتو .''“كلذ اوهقفي مل اذإ ءاّرح دشأ نوكت ال

 )١( /5؟ فوقولا للع 5085.

 ۲٥٢١/٢. فوقولا للع (۲)

 ۔۳۱۲ /ىدهلا رانمو ء۱۹۸ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (*9)

 )٤( /فقولا حاضيإ :رظنا  277١/فانتتإلاو عطقلاو  2055٠والمکتفی/۲۹٦.

 ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظناو «ىلوألا ةعبطلا /رهزألا فحصم )٥(

 .۸۲ /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو .۱۳۲ ۔ ٠١ /ةيلالد

 )٦( فوقولا للع ٥/ ٤٠٥٥ء نآرقلا بئارغو ۳/٥۱١ .



 فوذحم (ول) باوج نأل :لاق ءاّيفاك اًمققو ينومشألا هلعجو «"هتاذ

 لصو ولو ءرحلا يف اورفنت ال :اولاق امل رانلا ةرارح نوهقفي اوناک ول :يأ

 هنع تكسو '''۔كلذ اوهقفي مل نإ ارح دشأ نوكت ال منهج ران نإ :مهفل

 فقو ةمالع تتبثأ دقو ."”يراصنألاو «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا

 .باوصلا وهو ءةنیدملا فحصم یف هيلع (ج)

 یف امو ِتّومَّسلأ ف ام“ ا ملا وُہ ةت ادَلَو لا دتا اولا ۔۷

 .[58 :سنوي] ہک کلا

 . يادو : فقولا عضوم -

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دھاشلا ۔

 .(اًدلو) هلوق ىلع فقولا ىضتقي دلولا نع ىلاعت هلل هيزنتلاف . 7

 :نييبسل ةيآلا نم دارملل ةفلاخم هيف لصولا نأل

 4لا ره سبشل :ىلاعت هلوق نوکی نأ يضتقي لصولا نأ :لوألا

 .كلذك سيلو ءمھلوقم نم
 هيي هلل هيزنتلا امنيب ءدلولل هيزنتلا نوكي نأ يضتقي لصولا نأ :ىناثلا

 .دلولا هذاختا نع

 )١( نآرقلا بئارغ :رظنا ٥۱۱/۳ .

 ۔۳۱۳/۱ ىدهلا رانم (۲)

 دصقملاو ء١٠۲۹ /ىفتكملاو «؟١14/فائتتالاو عطقلاو ء٣١٦۳ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 . ۲٠١ /فحصملا شماه ىلع

 /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا «فيرشلا رهزألا فحصم هب درفت )٤(

 .87 /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو ء۱۳۲۰ ۔۰٠

 يف مزاللا فقولاو .۱۳۲ ۔ ٠١١ /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا )٥(

 .۸۲ /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 كلذو ت لل کتا :نوكرشملا ۔الؤم ال لاق :يربطلا لاق

 ٦ ہمہ

 ھٹنکیل سو :كلف نم

 :لاق نيح يسولألا هركذ ام فقولا عم ینعملا قافتا دكؤي اممو

 :ىلاعت هلوق يف لاق مث «نيكرشملا لوق كلذ نأ ىلع لدي يالا رهاظو#

 نیب قرفن ىتحو .'''اەيلإ اوبسن امع ىلاعت ههل سیدقتو هیزنت لكل هتدحبس

 رم مر

 .«ادلوإ» ىلع فقن مهمالك نيبو - العو لج - لا مالك

 یرکذنو ياق دم رک ناک نل موق هموت لاَ ذِإ ار 15 وج لئاو## - ۳۸

 دث ُهّمْح کی کا نکی ال دث کارش کرنا اوم تلڪ هلآ لَعَف هلا تکاب

 مس 7

 ۷١[. :سنويل ہک نورظنت الو لإ ًاوّضفا

 . "74 يو اب خیل ع لتاوڑ٭ :فقولا عضوم -

 ًابن) :لاق .يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .لاحم وهو ء(لتاو) :هلوقل اًفرظ (ذإ) راص لصو ول هنأل ء(م۔ حون

 الثل «(م  حون أبن) :لاقو «يروباسينلا هعبتو .'*”لاق ذإ ركذاو :ريدقتلاو
 وهو . لاق ذإ ركذاو :ريدقتلا لب ء(لتاو) :هلوقل فرظ (ذإ) نأ مهوي

 ينومشألا لاق «ينومشألا دنع زئاجو «يراصنألا دنع موهفم فقو

 فرظ وه لب ء(لتاو) ل اًقرظ راصل لصو ول هنأل «هدعب امب لصوي الو

 )١( نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج ۹۸/۱۱ .

 )٢) يناعملا حور ٠١١/١١ .

 . ٠٠١ /۳ نآرقلا بئارغو ء۷٦ /۲ فوقولا للع : رظنا «يروباسينلاو يدنواجسلا هب درفت (۳)

 . ٥۷٤/۲ فوقولا للع : رظنا «يدنواجسلا هب درفت )٤(

 )٥( نآرقلا بئارغ ٦١۱/۳ .



 '''ینادلاو ‹ساحنلاو «يرابنألا هنع تكسو . لاق دإ ركذا : يأ ردقمل

 نأ ىلوألاو ءزئاج فقو وهو .ةنيدملا فحصم يف ةمالع هيلع عضوت ملو

 وه نع کا نم رکل ام هَل ولی ري لا احلص ْمُماَعَل د دوم لارو ۔۹
 و ندع

 5١[. :دوه] هٿي ب بيرق یي 5 ےل ا ا رٹرمعتساو ضا أ نم مكان

 )۳) رہ هاا دومت لإ
 . ٠ ياحي مها دومت لاو : فقولا عضوم -

 :هلوق فارعألا ىف هدروأ امو «فارعألا ىف درو اَمِل :لاق (م  اًحلاص)

 ءةفص ةلمجلا تراص لصو ول هنأل :لاق مث .[۷۴ :ةيآلا] (م  اًحلاص)

 و . “لسرم يبنل ملع مسا ال «نيحلاصلا نم رگنم (اًحلاص) نأ مهفف

 ('”ينومشألا دنع زئاجو ٭!یراصنألا دنع موهفمو « ساحنلا دنع فاك

 يف (ج) ةراشإ هيلع تعضو دقو . ينادلاو «يرابنألا هنع تكسو

 .(ج) ةمالع هيلع عضوت نأ يفكي زئاج فقو وهو .ةنيدملا فحصم

 نم الا © © تيفي اي الو ہو أ أ الآ لب كبر اس ولوو ۔ ۰

 يَا سالاد لا نم دج ٤ امل كير ُهَملِك تو مهم كلدلو كبر محي
 .[۱۱۹ ۔ ۱۱۸ :دوه]

 )١( /ىدهلا رانمو «۲۱۷ /دصقملا :رظنا ۳۳٣.

 )٢( /حاضیإلا :رظنا  ۱۳٦۸/فانتئالاو عطقلاو ۲٠١ .

 ۵۸٦/۲. فوقولا للع (۳)

 .504/”؟ فارعألا يف درو امو 087/7 فوقولا للع :رظنا (4)

 )٥( /عطقملا ء٢٦۲ /عطقلاو ء۲۲۸ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ٠٠١ .

 )( ىدهلا رانم :رظنا ١/ ۳٥٣۔

 .7١71/ىفتكملاو ء۳۷۲ /فقولا حاضيإ :رظنا (۷)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 . يرهق كلو : فقولا عضوم -

 ةعبط يف «ٌِرُهَفْلَس :هلوق ىلع مزال فقولا :عضوملا اذهل دهاشلا ۔
 اوفلتخا مهنكل ءءارقلا ىدل هيلع قفتم فقو وهو .ىلوألا رهزألا فحصم

 يدنواجسلا ىريو «فاك فقو هنأ ينادلا ىريف ؛فقولا ةجرد يف

 قفتيو .مات فقو هنأ يراصنألا ىريو .ءقلطم فقو هنأ يروباسينلاو

 (مهقلخ كلذلو) هلوق لعج نإ «مات هنأ ىلع يوازكنلا عم ينومشألا

 همك ت متو :هتردق نإو ءمھقلخ ةداعسلاو ءاقشلا يف فالتخاللو :ىنعمب

 ميدقتلا ىلع .مهقلخ كلذلو نهم ںیاَتلأَرَوَنجَلا نم مَتَهَج المال ير

 كلذلو) :تأدتباو ءاّيفاك (كبر محر نم) ىلع فقولا ناك ںیخآأتلاو

 . يوازكنلا هلاق ءاّیفاک (نيعمجأ) ىلع فقولا نوكيو (نيعمجأ) ىلإ (مهقلخ

 مزاللا نم ىلوأ انه ماتلا فقولا نأ ىرأو .''”ینومشألا ةرابع لثم هذهو

 .رخآ یّتعم مهوأ ام لصو ولو «ىّئعمو اظفل هلبق امع عوطقم هدعب ام نأل

 و گل رےہ طع رجم 00 سس ےص ےہ نس ےس سس سس ا یس ے کم وعد

 سمشلا رحسو شرعلا ىلع ىوتسا 2 اهنورت دمع ريغي ٍتاونمتلا مفر ییا هوم 4١
 ع 34 ےہ وم طع رس وور ت ل 31

 ٢[. :دعرلا] *ىّمَسُم لجل ىر لك رمقلاو

 0 مم حر :فق ہلا ٠
 .. «رمع رغب : فقولا عضوم -

 :هريدقت ءاهتفص هدعب يتلا ةلمجلا نأ مهوتيف ءةركن دمعلا نوكل (م دمع

 .(دمع) ىلع فقويف «ةيئرم ريغو ةيئرم دمع ريغب دارملاو «ةيئرم دمع ريغب

 /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا .فيرشلا رهزألا فحصم هب درفت )١(

 .۸۴۳ /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو 215

 708/١. ىدهلا رانمو 2547/7” فوقولا للعو 1١””. /ىفتكملا :رظنا (۲)

 . ٦١1١/١ فوقولا للع :رظنا «يدنواجسلا هب درفت (9)



 ۱۸۷ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 هعبتو ء''(اھنورت) ىلع فقولا يرابنألا دنعو .''مھوتلا كلذ يفنل

 هةهنع تكسو «“”يراصنألاو °> نادلاو «ساحنلاو ("ىنومشألا
2 

٠. 5 e ۶ 03 (¥)يدنواجسلا ليوأت نم ىلوأ (اهنورت) ىلع فقولا نأ ىرأو .  يروباسيللا ۰ 7 01  . 

 فام مُهَل ک ول هل اوم يحسم اجت مل تاو قس أ( مير ًاوباجتسا يال ۔ ۲
 وا قر ويك حج

 ١4[. :دعرلا] کو تال رةعم لنمو اکیج ضر

 .“ کیلا قسحلا ميرا : فقولا عضوم ۔

 ةعبطلا «فيرشلا رهزألا فحصم هب درفت : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .ىلوألا وهو «ةنيدملا فحصم يف (ج) ةمالع هيلع تعضوو .ىلوألا

6 ١ 

 عرس ےس پس

HAE ۳وم هاف نعت نمف سالا لَ نم انک نل  

 ٦. ! بار # حت

 0 یب منا : : فقولا عضوم -

 رکذو ٍفيرشلا رهزألا فحصم هب درفت :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ڈرو .' . مات فقو هنأو «هيلع فقو اًعفان نأ فانتئالاو عطقلا يف ذ ساحنلا

 ١( فوقولا للع 7/5١١.

 ۔۱٘۳۷۱/۱۱۰۱۰ 959

 . ۲۷١ /عطقلا (٤(

 .۳۳۳ / یفتکملا )٥(

 )٦( /فحصملا شماه ىلع دصقملا ۲٤۹.

 . ١75 /ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بتارغ (۷)

 ۸٤. /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا (۸)

 ۸٤. /قباسلا ردصملا :رظنا (۹)

 )٠١( /فانتئالاو عطقلا 415.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 لوألاو ينم هني :هلوق دنع فقولا نأ مهضعب معزو :هلوقب ينامعلا
 «يدنواجسلا دنع زئاج وهو سالا نيم ىلع فقولا ينعي وهو دوج

 نبا لاقو .'''مالکلا داحتا عم «نيضيقنلا نيب الصف ءرخآ طرش ءادتبال

 امهدحأ ىلع فقولا نسحتسأ مل اًدّدعتم (نإ) ربخ ناك نإ :يوحنلا ريصن

 ىتح هيلع فقولا نسحتسأ مل ہک نم هن تعي نسل : هلوقف ءرخآلاب يتآ یتح

 هدوجول زئاج فقو هنأ رهاظلاو . يحي روقع َكنِإَف ناصع َنَمَووَه :لوقأ

 .اًمزال اًفقو سيلو ‹ نيتفطاعتم نيتلمج نيب

 کنی اإ لاق املَس الاف هيلع اولد ا ©) 9 میت ٍِفْيَص نع منتر ۔ ٤٤

 ۔ ٢١ :رجحلا] ٭كَبولجَو

 . کما فیض ن مل وے :فقولا عضوم -

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 وهو ء(مهتبنو) هلوقل اًفرظ (ذإ) راصل لصو ول هنأل ؛(م  ميهاربإ فيض)

 لاق .ينومشألاو يروباسينلا دنع نسح فقو وهو .'*”نكمم ريغ

 كلذو «(مهتبنو) : هلوقل اًقرظ (ذإ) راص هدعب امب هلصو ول هنأل :ينومشألا
 «يرابنألا هنع تكسو .'”يروباسينلا ىنعملا اذه لثم ركذو «نكمم ريغ

 فحصم يف ةراشإ هل عضوت ملو .''”يراصنألاو «ينادلاو «ساحنلاو

 )١( المرشد۲۹۸/٢۔

 ۔۷٦٦ /۲فوقولا للع (۲)

 ۔۳۹۱/۱یدھلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( فوقولا للع ٦۳۲/۲ .

 )٥( نآرقلا بئارغو ء٦٢٦٦ /۲ فوقولا للع ٤/ ۲٢٢.

 ۔۳۹۰۱/۱ ىدهلا رانمو ء٢٦۲۲ ٤/ نآرقلا بئارغ :رظنا )٦(

 دصقملاو ء٣٤٣۳ /ىفتكملاو ء۲۸۹/فانتئالاو عطقلاو ء۳۸۸ /فقولا حاضیإ :رظنا (0

 ۔٢۲ / فحصملا شماه ىلع



 نم ءيش هيف مزال هنأ انه هيلع يدنواجسلا فقوو .ةيآ سأر هنأل «ةنيدملا

 .فلكتلا

 هل

 ٥ - :رجحلا] نيم ِماَمِإِل اسو منم اتمنا ۷۹[.

 . 4 نم اسقات : فقولا عضوم -

«(e -رهظيو , لاحم وهو «لاحلا هبشأ لصو ولف یادتبالل واولا نآل  

 . "”فحاصملا تافوقوو «فقولا ءاملع اذه یف فلاخ يدنواجسلا نأ

 فانئتسال زئاج فقو وهو .ةنيدملا فحصم يف فقو ةراشإ هل عضوت ملو

 رْکلَو ةَنَسَح ا سہ يلوا ۔ ٦

 4١ :لحتلا] ہت. مي
 . يك را جالو : فقولا عضوم -

 ربكأ) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 وإ طرشب اًقلعم (ةرخآلا رجأل) :هلوق راصل لصو ولو «ةرخآلا ىلع

 ءزئاج رک أ :لاقف ينومشألا امأو . لاحم وهو «تردَلتَي أراك

 )١( فوقولا للع ٦۳۲/۲ .

 ۔ قباسلا ردصملا (۲)

 /۲ نآرقلا بئارغو ء٤٣٤۳ /ىفتكملاو ء۲۸۹/عطقلاو ء۳۸۸/فقولا حاضیإ :رظنا (۳)

 .۳۹۷ /یدھلا رانمو ء٢٦٦۲ /دصقملاو ء۷

 )٤( فوقولا للع 1۳۸/۲ .

 )٥( فوقولا للع ٦۳۸/۲ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 ىلع ایندلا اوراتخا امل نوملعي اوناک ول :يأ «فوذحم (ول) باوجو

 اونا ول طرشب اًفلعم (ةرخآلا رجألو) هلوق راصل هلصو ولو «ةرخآلا

 ,'"”يروباسينلا دنع مزال فقو كلذك وهو .'''لاحم وهو تولي
 .'ینادلاو ؛ساحنلاو «يرابنألا هنع تكسو ."”يراصنألا دنع زئاجو

 يدنواجسلا يأرو .ةيآ سأر هنأل ةنیدملا فحصم يف ةراشإ هل عضوت ملو

 . فلكت هيف مزال هنأ ىلع
 ت رر ہہو ص سہ - رس رح ےس >2 3

 رك نإ و رخ وه ہللا دنع امت هلأ دھَعب اورد الوو ۔ ۷

 ۹٥[. :لحنلا] وملف

 . يليق امثل : فقولا عضوم -

 فقو وهو .فيرشلا رهزألا فحصم هب درفت :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ببسب ینومشألا دنع فاكو «يدنواجسلا دنع قلطمو «ىنامعلا دنع فاك

 وهو ."”قيقحتلا ةقيرط ىلع يهنلل ليلعت ةلمجلاو .'"(امنإ) ب ءادتبالا

 .مزال فقوب سیلو «نيينعملا نيب لصفلل فاك فقو

 دق
 س ورد رح رک ر یم ےس ےس ےک سرس ياس سا ع س یت

 مارقنا هضم انارو )ادو ارسم الإ ككلسرَأ امو لن لايو هتلزنأ قحابولف - ۸
 00 در

 ٠١ -٠١5[. :ءارسإلا] اين هارو كَم لع سالا ىلع

 )رےہ کو ےس اا
 . “او ارم الإ : فقولا عضوم -

 )١( ىدهلا رانع ٦٥٠٤/١٤۔

 ۔٢٥۲ ٤/ نآرقلا بئارغ :رظنا (۲)

 ۲۷۱ /دصقملا :رظنا (۳)

 )٤( یفتکملاو ء۲۹۰۱ /عطقلاو ء۲۹۷ /حاضیإلا :رظنا / ٠٠۳ .

 )٥( /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم میرکلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا ۸٤.

 )٦( ىدهلا رانمو ء٦٤٦٦ /۲ فوقولا للعو ء۳۳۲/۲ دشرملا :رظنا ١/5١5.

 (¥) يناعملا حور ۰۱۳۶

 ٦٦٦. /فوقولا للع (۸)



 ۱۹۱۰ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 ۔ اًريذنو) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 لوسرلا نوكي نأ ىضتقاف ءاًقوطعم (اًنآرقو) :هلوق راصل لصو ول هنأل (م

 قلطم فقو وهو .“"هانمكحأ يأ ءہانقرف اًنآرق هانقرفو :ريدقتلا لب «اّنآرق

 وهو ء''فطعلا ماهيإ نم اًرارتحا «(م  اًريذنو) :لاق «يروباسينلا دنع

 تبصن نإ «ينومشألا دنع فاكو «يراصنألاو «ينادلا دنع مات فقو

 اًفطع هتبصن نإ فقوب سیلو :لاق .هانقرف اًنآرق انقرفو :ردقم لعفب (اًنآرق)

 .”'مهل ةمحر يأ ءانآرقو اًريذنو اًرشبم الإ كانلسرأ امو يأ :هلبق ام ىلع

 فقو وهو .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو ةراشإ هيلع عضوت ملو

 . یّتعمو اًظفل هلبق امب رشابم قلعت هل سيل هدعب ام نأل «مات

 .[11 :میرم] رَ اناکم اهلها نم لنا ذإ رم بتلا ىف ردو - ۹

 .''' رم بتكلا يف زکنَولف :فقولا عضوم ۔

 يف) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 :هلوقل اًمرظ تدين ذإإ# راص لصو ول هنأل ء(م۔) (ميرم باتكلا

 «يراصنألا دنع حلاص فقو وهو .“!كلذل فرظب سیلو 4٠دو

 عضوت ملو .ينادلاو «يرابنألا هنع تكسو «”ينومشألا دنع زئاجو

 .زئاج فقو وهو .ةيآ سأر هنأل «ةنيدملا فحصم يف فقو ةراشإ هيلع

 .قباسلا ردصملا )١(

 .۳۹۰ ٤/ نآرقلا بئارغ (۲)

 . ٦٤٤ /ىدهلا رانمو ء۲۹۳ /فحصملا شماه نع دصقملاو ۳٦٣ /ىفتكملا : رظنا (۳)

 ۔٢/٦۷٦فوقولا للع )٤(

 )٥( قباسلا ردصملا ۲/٦۷٦ .

 ۔۳۰۸/۲ ىدهلا رانمو ء٣٦۳۰ /فحصملا شماه نع دصقملا :رظنا )٦(

 ۳٥۹. /ىفتكملاو ء٣۳۱ /فانتئالاو عطقلاو ء۳۹۹/فقولا حاضيإ : رظنا (۷)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۳

 ہک نوک یف یک نک لوق ااف ارمآ ص اد تحبس کو نم دب نأ ےک ناک امه ۔ ٥
 o]. : ميرم]

 VD N ےہ
 ۔ لو نی ذی ل٭ : فقولا عضوم ۔

 ىلع رصم فحاصم تصن فقولا اذه :عضوملا اذهل دماشلا ۔

 أهل نك ام : یلاعت هلوقب دلولا ذاختا يفن - لي  قحلا نيبي ذإ ءهموزل

 ةبحاصلاو «دلولا نع هسفن هيزنت هناحبس ركذي مث 4و ند
 . کیف نک ل گو اک را ص ان حسا ىلاعت هلوقب ءریظنلاو «ءكيرشلاو

 حبس لو نيإ» ئرق ولف هلل سيلو ءدلولل هيزنتلا نأ مهوي ام لصولا يفو
 ذاختا نع هللا هيزنت :دارملا امنيب «هلل سيلو «دلولل هيزنتلا نأ مهوأل

 .دلولا

 هتفص نم ناك ام يأ :4ِرلَو نی دي نأإ» هلوق» : ةيهلإلا تاحوتفلا يفو
 دنس : یلاعت لوقي مث لاحم دلولا توبث نأ ىنعملاو ءدلولا ذاختا

 ةلزنمب هاما ىه اَدإلف :هلوقو دلولا ذاختا نع يأ ءكلذ نع هل اًهيزنت

 نأ انل رهظ كلذبف :قداص ليعامسإ روتكدلا لوقي .'''(هلبق امل ليلعتلا

 لصولا نأو يرو ذِي نأ ىلاعت هلوق ىلع فقولا عم قفتي ىنعملا
 هللا هيزنت دارملاو ء8 قحلل سيلو ءدلولل هيزنتلا لعجيو ىنعملا فلاخي
 . "دلولا ذاختا نع

 7 مو ب ور مودم وہ رم 2 يع ےصوہص تج هو ع ںی کر

 .۹ :میرم] نونو ال مهو اقع يف مهو رمألا ىف ذِإ ٍةرسحلا مود رھردنأو٭ -

 .هداز يلقجاس نع القن ء۸۵ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا )١(

 . ٦۲/۳ ةيهلإلا تاحوتفلا (۲)

 . ٠١۸ ۔ ٥٥١ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا (۳)



 1 7 ۹:۹۳ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

)١( yar RS ےہ . 
 . وچ رمل ییَف ذا :فقولا عضوم -

 هنأل :لاق ءيدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 لصو ولف ءايندلا ىف ةلفغلاب اوفصو مهنأل «ىنعملا لاحتسال لصو ول

 «ىنادلاو «يرابنألا هنع تكس دقو .۔'فرظلاب اًملعتم راص

 مهو : ینعملا تردق نإ فاك فقو وه :ساحنلا هنع لاقو «"”يراصنألاو

 .ةنيدملا فحصم يف فقو ةراشإ هيلع تبثت ملو .ىلْؤألا وهو «'*”ساحنلا

 دنع دع نم الإ ةَعَمَشلا تكلني ال 3 ادزو ج ا جملا قوشو ۔ ٢ ےس ےس سہ
 .[۸۷ ۔ ٦۸:میرم] ادع نمل

 . "اونو هج الف :فقولا عضوم -

 ادرو) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ةعافش يفنل ةلمجلا لب ءمھل فصولاب مهدعب ةلمجلا هبتشت القل «(م -

 سيل :ساحنلا هنع لاقو .""(انؤاعفش ءالؤه) :مهلوقل اًدر مهيدوبعم

 دنع موهفم فقو وهو 'ٴ+ینادلاو ٭یرابنألا هنع تكسو ٣ مامعہ

 )١( فوقولا للع 1۸4۲/۲ .

 . قباسلا ردصملا (۲)

 ۔۳۰۸ /دصقملاو ء٣٣٦٠ /ىفتكملاو ٤٠٠١ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 .۔۳۱۷ / عطقلا )٤(

 )٥( ىدهلا رانم :رظنا ۲/۱١ .

 )٦( فوقولا للع 1۸۸/۲ .

 . قباسلا ردصملا (۷)

 .۳۲۲ /فانتئالاو عطقلا (۸)

 ٦٠٤. /فقولا حاضيإ :رظنا (۹)

 ) )۱١/یفتکملا : رظنا ۳٦٣٣.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 هبتشت الئل :لاق ٠نسح فقو هنأ ىريف ينومشألا امأو .''”يراصنألا

 دنع انؤاعفش ءالؤه :مهلوقل اًدرو «مهتادوبعم ةعافش يفنل يتلا ةلمجلاب

 نم يدنواجسلا هلاق امع همالك فلتخي ملو ."ةلمجلاب مهل فصولاب ءهللا

 فقو ةراشإ هيلع تبثت ملو .نسح فقو :هيف لاقي ام لضفأو .ليلعتلا ثيح

 .ةيآ سر هنأل «ةنيدملا فحصم يف

 2 ےک و

 نرل دضأ اواَقَو (©9 انَهَع نجلا دنع دا نم لإ ًةَعَمَشلَا كلي الم ۔ ۳
 رك م

 .[۸۸ ۔ ۸۷ :ميرم] هادو

 . ياده نمل دنع دَ نم الإ : فقولا عضوم -

 اًدهع) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 دنع دتا ِنَمإف ىلع (اًدلو نمحرلا ذختا اولاقو) فطعنال لصو ول هنأل «(م

 نمحرلا ذختا) لاق نمل ةعافشلا تابثإ ىلإ يدؤيف . . .4اَدِهَع نمي

 . ”فطعلا ماهيإ نم اًرذح (م  اًدهع) :لاق «يروباسينلا هعبتو .“'”(اَدلو

 دنع زئاجو «يراصنألا دنع حلاصو «ساحنلا دنع مات فقو وهو

 هلبق امع لصفنم وهو .""'هركذي ملو هنع تكسف ينادلا امأو ء'”ینومشألا

 يف فقو ةراشإ هيلع عضوت ملو .مات :هيف لاقي نأ دوجألاو «ىّئعمو اظفل
 .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم

 ۔۳۱۱/دصقملا )١(

 . ۱١/۲ ىدهلا رانم (۲)

 . ٦۸۹ ۔ ۱۸۸/۲ فوقولا للع (۳)

 )٤( قباسلا ردصملا .

 )٥( نآرقلا بئارغ ٤ھ

 )٦ ىدهلا رانمو ء۳۴۱۱ /دصقملاو ء۴۳۷۷ /ىفتكملاو ء۳۴۲۲ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۲/٠١ .

 ) )۷/فقولا حاضیإ :رظنا ٦٠٤ .



 ۱۹۵٥ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 ارات تا٤ نإ اوما ہال لاق ران ار د © قسوم ٗثیدَح کتا لهو ۔ ٤
 ٠١[. ۔۹ :هلط] ہک ید رال لع 7 ںیبقب اني کیا۶ لعل

 دنعو ءەہداز يلقجاس دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .'"”نايتإلل اًقرظ (ذإ) راصل لصو ول هنأل :يدنواجسلا لاق «يدنواجسلا

 وهو ءافقو هنأ مهضعب معز :لاقف «فقو هنإ لوقلاب ينامعلا ضري ملو

 ذإ نل «فقوب سيل هنأ يف ينامعلاو ينومشألا قفاو دقو .'''ءيشہ سيل

 اًيوصنم اًفرظ (ذإ) لعج فقو نمو «نايتإلا وهو هلبق امہ بوصنم فرظ
 . ””تيكو تيك ناك اًران ىأر ذإ يأ هدعب وأ ءذإ ركذا يأ ءمدقم فوذحمب

 .اًرياغم ىنعم مهوي ال هلصو نأل «مزال فقوب وه سیلو

 نل قدعو يل ودع نط ليلو شا تا نوور لو هه
 ےس ےس ےس

 ےک ر رسا مع ہے 2ا

 نم لع لدا له لوقف كلتخأ یک ذإ ©) نع لع عَ م ةَ کیا تل
 ٤٤[. مو: هط] فک

 . 4 قع لع منصف :فقولا عضوم -

 ىلع) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 افرظ سیلو تصوف ل اًفرظ (ذإ) راصل لصو ول هنأل (م ) (ينيع

 فرظ (ذإ) نأ مهوي الئل (م  ينيع ىلع) :لاق «يروباسينلا هعبتو . هل

 )١( /ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو ء۱۹۱/۲ فوقولا للع ۸٥.

 ) )۲دشرملا ۳۸۲/۲ .

 ۔۱۸/۲یدھلا راخخ (۳)

 )٤( فوقولا للع 1۹۳/۲ .

 )٥( قباسلا ردصملا ۲/ 1۹۳ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦(

 . يراصنألاو «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكسو .'''(عنصت) ل

 (عنصتلو) مال ناكسإب أرق نمل (ينيع) ىلع فقولا طرتشاف ينومشألا امأو

 سیلو .هل اًقرظ سیلو ء(عنصت) ل اًقرظ (ذإ) راصل هلصو ولو :لاق .مزجلاو

 ةراشإ هيلع تبثت ملو .رياغم ىنعمب مهوي ال هلصو نأل ءمزال فقوب وه

 .ةيآ سأر ہزأل ةنیدملا فحصم یف فقو

 ٢٢[. :ءايبنألا] 4 رومرہ٢ داع لب هللحبس تک شاد نال دَ اونا -

 01 ٠ فق لا ےس
 . ٦ اوو : فقول عصوم -

 نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو اذه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔
 OD. Ro) ےہ

 . فيرشلا رھزالا فحصم

 لصولاو «فقولا عم قفاوتي ینعملاف : قداص ليعامسإ روتكدلا لوقي
 :لوألا :نارمأ هيلع مزل دیش حبش ادلو# : أرقف ئراقلا لصو اذإف «هفلاخي

 نوكي نأ :يناثلا .مهداقتعا عم ضقانتي وهو «مهلوقم نم هيزنتلا نوكي نأ

 ناك كلذلف «نيئيشلا نيذه مهوي لصولاف «نمحرلل سیلو «دلولل هيزنتلا
 . “)ان نيل دمت اوُلاَكَو# : یلاعت هلوق ىلع فقولا مزلي ىنعملا

 نم قيرف ةيانجل ةياكح :يسولألا لوقي «يناعملا حور يفو

 نايب رثإ كلذ نع  هناحبس  ههزنت نايبو ءاهنالطب راهظإل «نيكرشملا

 )١( نآرقلا بئارغ ٤/٥٤۳ .

 ۳۸۰ / یفتکملاو ۳۲٢ /فانتئالاو عطقلاو ء٤١٦٥ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 . ٠٤" /دصقملاو

 . فيرشلا رهزألا فحصم (۳)

 ۔ ۱٥۹ /ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا )٤(

 )٥( /قباسلا ردصملا ٠١١ .



 : "ڑ۷ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 امل لاطبإو بارضإ داع لب ١ : هلوقو ءاكرشلا نع  العو لج - ههزنت
 مزاللا فقولا عم قفاوتت ةلالدلا نأب لوقلا عفدي امم كلذ لكف .'''"اولاق

 يذلا فلکتلا نم اذهو .ةيآلا نم ةدارملا ةلالدلا فلاخي لصولا نأو

 . ینعملا هبلطتي ال

 مو سک ل ےہ ےہ وو
 ج

 مھنقرغاف ووس موق اوناك مهن اياپ ايدك سلا روقلا نم هیرصتو الف - ۷ 2 و مکس 17020 رخ رم 2 ھے سل رر گن م ج صرصرم
 . [۷۸ ۔ ۷۷ :ءايبنألا] شرحا یف نامكحم ذإ نمّيلسو دووادو () نيعمجأ 8ع i> 0 لا ل م

 ںیم ےک

 . تروم مَهفرَعَأَن اف :فقولا عضوم -

 دنع مات فقو وهو ."”هداز يلقجاس هب درفت : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 زئاجو «رّدقمب هدعب ام بصن نإ مات : ينومشألا لاقو «ينامعلاو «ساحنلا

 «ينامعلاو «ساحنلا لاق امك مات فقو وهو .''(اظول) ىلع فطع نإ

 امل هانلصو ولو «ةنس اهيلع فقولا ةيآ سأر وهو ءةصق ةيادب هدعب امو

 .ىنعملا سبتلا

 :نودمؤملا] رول مح کیلزأ ( وام ْمِمََلَص لع رُخ یاو - ۸
 5 ٠١[

 ٠ ےس ییہ ہے ہک ےہ ےک _ یہ )۵(
 . 7” نوظفاحي مِتَولَص لعإ» : فقولا عضوم -

 هذه عيمجب نيفوصوملا نينمؤملا ىلإ ةنجلا ثرإ دعو دوعيل (م  نوظفاحي)

 )١( يناعملا حور ۳۲/۱۷.

 ۱١١. ۔ ۱٥۹ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا (؟)

 .40 /هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا (۳)

 . ٤١ /؟ىدهلا رانمو ء٤٤٦٥ /دشرملاو ءالا*ه /فانتئالاو عطقلا (4)

 ۷۲٠١/۲. فوقولا للع )٥(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۹۸ .

 هلوق ىلع فقولا عم (نوظفاحي) : هلوقب (كعلوأ) لصو ول هنإف «فاصوألا

 (كئلوأو) ءأدتبم (مهتانامأل مه نيذلاو) راص ء(نیمولم) وأ (نوداعلا)

 ."”نيتيآلا يف نيروكذملا ىلع ةنجلا ثرإ رصتقاف «هربخ

 ةروس نم لئاوألا تايآلا سوؤر ىلع فقولا نأ ساحنلا ىريو

 ."”ينادلا دنع مات كلذك وهو .''مات (نودلاخ اهيف مه) ىلإ نونمؤملا

 .“'(اًمزال) هلعجف يدنواجسلا هخيش عبت دقف يروباسينلا امأو

 ةیآ سأر اهنوك «زئاج (نوظفاحي) ىلع فقولا نأ ينومشألا ىريو

 أدتبم (نيذلا) وأ ءفوذحم أدتبمل اًربخ (نيذلا) لعج نإ ءاهيلع فقو الو

 .“'(نوٹراولا مه كعلوأ) هريخ

 مات هنأ ىلع چا روئمؤملا ملا دق»# : : ةيناثلا ةيآلاب فقولا يراصنألا طبرو

 ىلعو «زئاجف الإو (نوثراولا مه كئلوأ) هربخ أدتبم (نيذلا) لعج نإ
 «فاك يناثلا ىلعو ءزئاج تافوطعملا نم هدعب امو (نوعشاخ) ف لوألا

 ملو ."ةيآلا سأر هنأل اًنعن وأ اًقوطعم اهنم لك نوک كلذ يف رثؤي الو

 .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو ةراشإ هيلع تبثت

 درک ان اهو رك کوم ایف کل پنعاو لج نج تج یہ کل اشا ۔

 .[۱۹ :نونمؤملا]

 .قباسلا ردصملا (0)

 )٢( القطع/۳٣۹.

 )٣( /یفتکملا ٤١١ .

 )٤( نآرقلا بئارغ :رظنا ٥/ ۱۰۷.

 )٥( ىدهلا راثم ٦۰/۲ .

 )٦( /دصقملا 757.



 2 01999 هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 . ي بحَاَو لیس نیل : فقولا عضوم ۔

 :لاق ‹«يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 (بانعأ) فصوب رورجملاو راجلا هبتشا لصو ول هنأل «(م  بانعأو)

 دلیل «(م ۔ بانعأو) : لاق ثيح يروباسينلا هذيملت هعبتو ,"0كلذك سیلو

 هنع تكس دقو ("”(بانعأ) فصو رورجملاو راجلا نأ مهوي

 ,''”يراصنألا هركذي ملو «'*”فاكب سیل :ساحنلا هنع لاقو :'*”يرابنألا

 .۔“' نومشألا هزاجأو ءینادلا هزواجتو

 کلو ةلمج نأ ىرأو .ةنيدملا فحصم يف فقو ةراشإ هيلع تبثت ملو

 يذلاو ءزئاج فقولاف ءاظفل ال یّتعم اهلبق ام عم ةلصتم ہڈی وف امف

 . اًحضاو كلذ ىري ةيآلا لمأتي

 وک مہ مر رم 4

 ٠ - :نونمؤملا] ہک ومات نک نإ ايف نمو ضَرَأْلا نمل لقا ۸٤[.

 - "ياهي نسوإ» : فقولا عضوم .

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 )١( فوقولا للع ٢/ ۷۲٢٦۰۔

 ۔٦٢۷۲ ٢/ فوقولا للع (۲)

 . ٠١۷/١ نآرقلا بئارغ (۳)

 )٤( /فقولا حاضيإ ٦١٤ .

 )٥( /فانتئالاو عطقلا ۳٤۹.

 )٦( /دصقملا :رظنا ۳٣۳.

 . ٤٠١ /ىفتكملا : رظنا (۷)

 . ٠۰/۲ ىدهلا رانم :رظنا (۸)

 .٦۸/ہرارسأو هعضاوم نآرقلا يف مزاللا فقولا (۹)



 رشت ملف «برغملاو ؛زاجحلاو «ماشلا فحاصم امأ .''فیرشلا رهزألا

 .زئاجلا فقولا ىتح الو «فقو هنأ ركذت مل لب «كلذ ىلإ

 ءرخؤم ًادتبم «ضرألا و مے تم : ةيهلإلا تاحوتفلا يفو

 رهظي .©«امهقلاخب ينوربخأف يأ فوذحم انهباوج ہک نوملع 26 اب فک تإ

 قفاوي ىنعملا :لوقأ معن . ايف ف نو ىلع فقولا قفاوی ىنعملا نأ

 رثک نإ ومع ر را الو رح 7 م وهو يس لڪ توکل م ویب نم لق - 1١

 .[۸۸ :نونمؤملا] گنت

 . وباع راجي الو : فقولا عضوم ۔

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ركذت ملف «برغملاو ؛زاجحلاو «ماشلا فحاصم امأ .“!فیرشلا رهزألا

 .فقو هنأ

 توكلم هديب هناحبس هللا نل ؛فقولا اذه عم قفاوتی ىنعملاو

 عيطتسي الو «هدصق نم ريجي يذلا وهو «امهيف امو ضرألاو تاومسلا

 .مهملع ىلع كلذ قلعي نأ اًلقع ليحتسملا نمو «هراوج دري نأ دحأ

 مكح نيب لصفلا بحتسي كلذل «مهملع ىلع كلذ هللا قلعي نأ نكمي الو

 )١( /قباسلا ردصملا :رظنا ۸٦۔

 )٢( ةيهلإلا تاحوتفلا #/ ٣٠٢

 .158 155 /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا (۳)

 ۔ یلوألا ةعبطلا /فیرشلا رهزألا فحصم )٤(

 ۔ ٦٦١ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا )٥(



 هيذ فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 تاحوتفلا يفو .فقو عضوم وهف «كلذ مهملع مدع نيبو «ىلاعت هللا

 او ءهسرحيو ءاشي نم ثيغي ہر ٌَوُهَول» :يواضيبلا نع القن ةيهلالا
 هنيمضتل «ىلع١ ب هتيدعتو ءهنم عنمي الو دحأ ثاغي الو يأ ويل راج
 .صتلا ىنعم

 يف عقوي ال لصولا نأ الإ «هدضاعيو هدناسيو فقولا ديؤي كلذ لكو

 موزللاب سيل هنكل فقو وهف .''''قداص ليعامسإ روتكدلا للع املثم «ماهيإ

 .اًمزال هلعجن نأ

 رس ور حاس مو داس ل اسر ےک یب ےہ دو > ر

 1١5[. :نونمؤملا] ہمت رشک مكئأ ول اليلق الإ تن نإ لكقإ» - ۲

 .” يليق لإ : فقولا عضوم ۔

 فقو وهف «برغملاو «زاجحلاو «ماشلا فحاصم امأ «فيرشلا رهزألا

 طعب ۔ے ىو هك

 ىلإ جاتحي الو هيف كش ال لوق اليلق الإ مشل نإ رصحلا ليبس ىلع مهل

 كلذ نوكي فيكف .ةرخآلل ةبسنلاب ليلق ايندلا يف مهماود ةدم نأل «ليلد

 ءريغتو ىنعملا فلتخال كلذك رمألا ناك ول «مهملع طرشب اًقلعم

 الإ «دعم قباطتي ىتح فقولا بلطتي ىنعملاف .اهدارم نع ةيآلا تجرخأو

 .“'قداص ليعامسا روتكدلا ركذ امك ہک مع يف قدي ال لصولا نأ

 )١( ةيهلإلا تاحوتفلا ۳/۲٠١

 56 ١١4 /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا (۲)

 . ىلوألا ةعبطلا /فیرشلا رهزألا فحصم (۳)

 )٤( /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا ١6-١١17 .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣٢

 0( كوسم ۔۔ے . 0 0

 ٠. “چا امو# : فقولا عضوم -

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 لصولاف «برغملاو «زاجحلاو «ماشلا فحاصم يف امأ «فيرشلا رهزألا

 ضرألاو تاومسلل هللا ةيبوبر نأل ؛ینعملا فقولا بسان دقو .ىلوأ اهيف

 قلعتت ال هتيبوبر نأل هک ترييقوُم رسک نوف :هلوقب ءادتبالاو ءامهنيب امو

 (۲) رہ ۰
 . نینقوم مهنوكب

 طرشلا باوج نأل ؛قلطم فقو هنأب فقولا اذه يروباسينلا ركذو

 ینعملا قافتا ديؤي دق اذهو ."”اوبذكت الف نینقوم متنك نإ يأ «فوذحم

 نم هلعجن نأ اًموزل سيل هنكل چاہی امو# :ىلاعت هلوق ىلع فقولا عم

 . ىنعملا يف مهوي ال لصولا نأل ءمزاللا

 كشل | ديفت يهو '''ةلمھم نوم مک نإ یلاعت هلوق يف (ْنإ) نإ مث

 ىنعملا ىلع لدأ انہی امو ىلاعت هلوق ىلع فقولا ناكف «مهناقيإ يف

 نينقوم متنك نإ يأ يقوم رْسُك نإإ» هلوق» : ةيهلإلا تاحوتفلا يفو

 زئاجلا فقولا عم ىنعملا ديؤي اذهو .“*”«هروهظل ناقيإلاب ىلوأ اذهف

 .ىلوألا ةعبطلا /فيرشلا رهزألا فحصم )١(

 )(  /ديفملا لوقلا ةياهن ١١5.

 ١٦۷. /۱۹ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ (۳)

 ىلع «نإ» تلخد نإو» :لاق ء١/٤۲ ماشه نبا ؛بیراعألا بتك نع بيبللا ينغم )٤(

 اًعراضم نوكي نأ هنودو ءاّحخسان اًيضام لعفلا نوكي نأ رثكألاو ءاّبوجو تلمهأ ءلعفلا

 .ھا .(اخسان

 )٥( ةيهلإلا تاحوتفلا ۲۷٢ /۳۔



 .: هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 . هيلع فقولا موزل مهضعب ررق امك ال .هعم هقافتاو

 ٤ :ءارعشلا] ل اک نإ اَب امو برغسلاو قرشلا بر لاقلف ۔ ۲۸[. ۔ےہہ رب

 . "74 اجي امر : فقولا عضوم -

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا

 اًموه» هلوق ىلع مزاللا فقولا عم قفاوتي ىنعملا اولعجف .فيرشلا رهزألا

 مأ كلذ اولقع ءاوس ءامهنيب امو برغملاو قرشملا بر هللا نأل ؛ انب

 برغملاو قرشملل هللا ةيبوبر نأ ءاماهيإ لصولا ىف ذ اولعجو .هولقعي مل

 «زاجحلاو «ماشلا فحاصم يف امأ .كلذ نولقعي مهنوكب قلعتت امهنيب امو

 . یلوأ هلصوف «برغملاو

 نَوَ مك نإإ» هلوقو «4تييقوُت مُک نإ هلوق نيب يروباسينلا قرفو
 برقأ يناثلاو .ميكحلا ةقيرط ىلع ناكمإلاب لالدتسالا وه لوألا :لاقف

 نم ای ابو ىلع فقولا لعجو چپ راو مک نإ لاق اذهلف «سحلا ىلإ

 نأ عم ."””اًمزال فقولا نوکی نأ یضتقت ةلالدلاو ؛قلطملا فقولا ليبق

 يف جاتحت الو «لقعي نم يضتقت ةت ال امهنيب امو برغملاو قرشملا ةیبوبر

 .اولقعي مل مأ اولقع هللا ةبوبرم اهنوك

 لقع مكل ناك نإ يأ :لمجلا لاق 4و مك نإإ» ىلاعت هلوق يفو

 عم قفاوتت نيرسفملا لاوقأ لكف . “كلذ قوف مكل باوج الأ متملع

 ىلاعت هللا قلعي ال ذإ آب امو## ىلاعت هلوق ىلع فقولا ىلع ىنعملا

 ۔ ۱٦۸ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا )١(

 .ىلوألا ةعبطلا /فيرشلا رهزألا فحصم (۲)

 . 58/1١9 ٥٤ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ (۳)

 ۔۲۷۰ /۳ ةيهلإلا تاحوتفلا )٤(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠ ٠ ٢٢۴

 بر ىلاعت هللاف كلذ نولقعي مهنوك ىلع برغملاو قرشملل هتيبوبر
 ءاوس ءامهنيب امو برغملاو قرشملا برو ءامهنيب امو ضرألاو تاومسلا

 يضتقي ىنعملاف «هيف ليق ام لك ىلعو .''”هولقعي مل مأ هولقعو كلذ اوملع

 .فلكتلا نم همالك لخي مل اًمزال اًمقو هلعج نمو ءاّرئاج اًفقو نوكي نأ

 :ءارعشلا] َنوُدَبَعَت ام ہوموفو هينال َلاَق د © ریه أَ هِيَ لاو - ٥

 .[۱۷۰ ۔۹

 .''' کها اب :فقولا عضوم -
 ًاين) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 وهو «(مهيلع لتاو) :هلوقل اًفرظ (ذإ) راص لصو ول هنأل «(م  ميهاربإ

 :لاق ثيح «يروباسينلا هذيملت هعبتو ."”(ذإ) ركذاو :ريدقتلا لب .لاحم
 بوصنم وه امنإو ء(لتا) فرظ (ذإ) نأ مهوي الثل «(م  ميهاربإ)

 ل اًقرظ (ذإ) راص لصو اذإ ئراقلا نأ يف ينومشألا ہدمتعاو .''رکذا) ب

 «فاكب سيل ساحنلا هنع لاقو . ”ركذا ل فرظ اهنأ باوصلاو ء(لتا)

 هزواجتو . يراصنألا دنع مات وهو .'”اھلبق امب ةقلعتم (ذإ) نأل

 هنأل ةنیدملا فحصم يف فقو ةراشإ هيلع تبثت ملو .“'ینادلاو «يرابنألا

 .زئاج فقو هنأ هيف لاقي ام دوجأو .ةيآ سأر

 )١( ۔ ۱۷۱/میرکلا نآرقلا يف مزاللا فقولا ۱۷۳.

 ) )۲.۔۷۱۷/۲ فوقولا للع

 .قباسلا ردصملا (۳)

 ۔۲۷۲ /ه نآرقلا بئارغ )٤(

 .۹۹/۲ ىدهلا رانم (0)

 . ۳۷٥ /فانتئالاو عطقلا 000

 .۳۷۰ /دصتقملا :رظنا 60

 . 177 /ىفتكملاو 2477 /فقولا حاضيإ :رظنا )۸(



 | هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 .[11 :ءارعشلا] تورش ول یر لع الل مُباَسِح نل - 7

 . مقر إو :فقولا عضوم -
 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .ىلوأ هلصو «برغملاو ؛زاجحلاو «ماشلا فحاصم يفو .فيرشلا رهزألا
 ؛ہرصتیو فقولا ديؤي اممو .'''زئاج فقولا اذه نأ ينومشألا ركذو

 ىلع مهباسح نأ مترعش ول يأ :فوذحم (ول) باوجو» : يبطرقلا هركذ ام

 ول) :عفيمسلا نب دمحمو ةلبع يبأ نبا أرقو .مهعئانصب مهومتبع امل مهبر

 تناك اذإو ."”«مهل باطخلا كرتو رافكلا نع ربخ هنأك «ءايلاب (نورعشي

 ىلع فقولا يضتقي ىنعملا نإف ءربخلا ديفت ءايلاب عفيمسلا نب دمحم ةءارق

 كلذ ديقتي الو هلا ىلع باسحلا رصق اهيف نأل ء4 نر لع لإ ىلاعت هلوق
 اورعشو ءاوملعی مل مأ كلذ اوملع هللا ىلع مهباسحف «مهنع هللا نم ربخلاب

 .'؟'اورعشی مل مأ كلذب

 لأ واو مه أبيت اک خود کارش اوغذآ لقوا - ۷

 .[54 :صصقلا] تود

 . ہک بادل وارو : فقولا عضوم - ھ

 لاق .؟*”فيرشلا رهزألا فحصم هب درفت : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 امل اودتها ول يأ «فوذحمب (ول) قلعت زاوجل (ج  باذعلا) : یدنواجسلا

 .ىلوألا ةعبطلا /فيرشلا رهزألا فحصم )١(

 .۲۸۰ /ادتبالاو فقولا يف ىدهلا رام (0)

 ۳۰٣/۷. نآرقلا ماكحأل عماجلا (۳)

 )٤( /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا  ۱۷٤١۔ ٠١١ .

 )٥( /هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا ۸۷.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 :لاقف اذه جاجزلا حضوأ دقو .(نودتهي) ب اهقلعت : ليقو «اوقل ام اوقل

 الو مهوعبتا امل نودتهي اوناك ول : ىنعملا .- ملعأ هللاو ۔ فوذحم (ول) باوج

 . لصولا دنع ىنعملا ريغت مهوي ال هنأل مزال فقوب سيلو , "”ساذعلا اوأر

 ع
 4 سام ےس 7 ص غ ور وس ہر ہھڑاجم ژل رر ۔ ہہو دسم چھ 2

 سنو هلا نحبس ةريخل مه تاک ام راو ما ام قلخب كرو - ۸
 مرن ےہ 04

 ۔[۸٦ :صصقلا] وڪري اًمَع

 . راتو :فقولا عضوم -

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 يف وه امنيب ؛زئاج فقو وهف ماشلا فحاصم يف امأ «فيرشلا رهزألا

 ىنعملا عم بسانتي انه فقولاو .ىلوأ فقو برغملاو زاجحلا فحاصم

 قلخلا نع يفنيو ءراتخيو ءاشي ام قلخ ىلاعت هللا تبثي ذإ «ةيآلا يف دارملا

 :قلخلا هراتخي يذلا راتخي هللا نأ ماهيإ يف عقوي لصولا امنیب «ةريخلا

 4 اتو ءا ام ىلع فقولا :ينادلا لاق .ىلاعت هللا ىلع لاحم وهو
 نأ ىلع :مات راتو :ينومشألا لاقو .”)اًدحج (ام) لعج ىلع
 نأ مهل سيل يأ «قحلا رايتخا ال قلخلا رايتخا يفنل «ةيفان دعب يتلا (ام)

 ءاهيف ةمكحلا هوجوب ملعأ وهو ءهلاعفأ يف ىلاعت هلل ةريخلا لب ءاوراتخي

 فقولا كرتو «ةنسلا لهأ بهذم وهو «هيلع راتخي نأ قلخلا نم دحأل سيل

 .( اتو ىلع ماتلا فقولا» :يبطرقلا لاقو . ةلزتعملا بهذم هيلع
 سانلا لزي مل» :ةيهلإلا تاحوتفلا يفو .«(راتخي) مامتلا» : ساحنلا لاقو

 .۔۷۸۲ /7فوقولا للعو ۱۳۳٣ /فانتئالاو عطقلا )١(

 .۱۲۸/۷طیحملا رحبلاو ٠٠٤/٠١ يبطرقلا ريسفت :رظناو ء١٥۱ /٤نآرقلا يناعم )٢(

 .۲۸۱/ادتبالاو فقولا يف یفتکملا (*)

 .۱۹۳ /ادتبالاو فقولا يف ىدهلا رانم (4)



 . ۲٣۷ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 وهو ءةیفان اهنأ ىلع (ام) ب ءادتبالاو راتو ىلع فقولا نإ نولوقي

 .باوصلا وهو . "'0(ةنسلا لهأ بهذم

 نڪ نإ کل رح ڪک هوُقتأو ہللا اوذبعأ هيوقِل لاک ذِإ ہیوم - 4
 ٦٤[. :توبكنعلا] 6 ےروملعت

 . يک رع لدو :فقولا عضوم -

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا

 .فقولا اذه ركذت ملف «برخملاو ءزاجحلاو «ماشلا فحاصم امأ ءرهزألا

 مأ اوملع ءمهل ريخ اهنكلو «مهملعب ةقلعم ةيريخلا هذه نوكت نأ نكمي الف

 .اوملعي مل

 رخ کِل :ىلاعت هلوق ىلع فقولا نأ رهظي لاوقألا هذه لالخ نمو
 نأ ماهيإ يف عقوي ذإ «ىنعملا فلاخي هيف لصولا نأو «ىنعملا قفاوي چہل ۶غ . 5 ۰ ھ٤٠٢ ۰ ۶ ےک

 .زئاج فقو وه لب «مزال فقوب سيل هنكل ."'مهملعب ةقلعتم ةيريخلا هذه

 اسی تذضا ٍنوبكنملا لمك ءايلؤأ ولا نيود نم اودا ےبیاا لم ٠_ ہطعس ےس ےس یر رے وو مم ےس ےہ 1-3 ھے 27م رس
 ہوس هر اس را ار عم ومسلم م رم ےہ ہے
 ٤١[. :توبكنعلا] هولي اوئاک ول ٍنويكنَمْلا تيل تولا نهو ّنِإَو

 . “ةيناثلا «تربكتَمْلا تيلي : فقولا عضوم ۔

 تیل) : لاق ؛یيدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا

 نَم (نوملعي اوناك ول) :هريدقت فوذحم (ول) باوج نال ء(م  توبكنعلا

 اًقلعم توبكنعلا تيب نهو راص لصو ولو ءءايلوأ اهوذختا امل ناثوألا

 )١( ةيهلإلا تاحوتفلا ۳/ ۳٥۰۸.

 ۔ یلوألا ةعبطلا /فیرشلا رهزألا فحصم (۲)

 .۱۸۳ ۔ ۱۸۲ /ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا (۳)

 .۷۲۹/۲ فوقولا للع )٤(<



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 4

 «ينادلاو «يرابنآلا هزواجت دقو .'رهاظ قلطم وهو مھملعب

 دنع زئاج وهو .””يروباسینلا هيلع فقولا زاجأو ,"”يراصنألاو

 اوناک ول :هريدقت «فوذحم (ول) باوج نأ ىلع :لاق .ينومشألا

 (ىلص) ةراشإ هيلع تعضو دقو .“''اھوذختا امل مانصألا نهو ءنوملعی

 ةمالع اهنم الدب عضوو ةديدجلا ةعبطلا يف تفذحو «ةنيدملا فحصم يف

 .ترم يتلا ءارآلا قفوأ وهو (ج)

 .[14 :توبکنعلا] ےب مل واک نول هل ةا را كلون وه لإ یل لا ودع موج ١- ر مح یر رم باغ رم سب يوتا ےہ رر طا

 . «ناويحلا ىهلإ» : فقولا عضوم ۔

 يلقجاسو «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 فحصم يفو ءرهزألا فحصم يفو ء٢طداؤف كلملا فحصم يفو «هداز

 ةقيقح اوملع ول :ريدقتلا نأل (م  ناويحلا يهل) :يدنواجسلا لاق .؟*”ايبيل

 راص لصو ولو «يقابلا ناويحلا ىلع ينافلا وهللا اوراتخا امل نيرادلا

 فقو وهو .2'"لاحم وهو كلذ اوملع ول نأ طرشب اًقلعم ناويحلا فصو

 اذه يف يدنواجسلا تاريدقت نآل ءهيف ىلوألا وهو «ينومشأللا دنع نسح

 . فلكت اهيف هتاليثمو عضوملا

 .۔۷۲۹/۲ فوقولا للع )١(

 . ٦٤ /دصتقملاو ٠٤٤٤ /ىفتكملاو ٠٤١٤ /فقولا حاضيإ :رظنا (0)

 ۲۷۸/٥. نآرقلا بئارغ :رظنا (۳)

 )٤( ىدهلا رانم ۱۳۷/۲ .

 )٥( /هرارسأو هعضاوم میرکلا نآرقلا يف مزاللا فقولاو 27945 /٢فوقولا للع :رظنا ۸۷.

 )٦( .۷۹۰۱/۲فوقولا للع



 (۲١۹ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 ف کم رک 2 اور ےس 7 رر

 ہو مکی ديت نأ یماور ضرالآ يف یقلاو اہنورت دمع ربی تو سلا قلَخ الم - ۷۲

 جر

 ٠١[. :نامقل] 4ی رک جون لڪ نی اھ اتاق ءآَم املا نم اتارنا اد لک نم

 . هرعت :فقولا عضوم -

 ريغب) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 :هلوق وه دعرلا ةروس يف هركذ يذلاو ء''دعرلا يف ركذ امك ؛(م -

 ءاهتفص هدعب يتلا ةلمجلا نأ مهوتيف «ةركن دمعلا نوكل (م دمع ريغب)

 ىلع فقويف «ةيئرم ريغو ةيئرم دمع ريغب دارملاو .ةيئرم دمع ريغب :هريدقت
 "وتلا كلذ يفنل دمع

 وه (دمع ريغب) ىلع فقولا نأ ناميلس نب يلع نع ساحنلا لقنو
 لاق .ةداتقو نسحلا لوق ىلع ءيجي اذه :ساحنلا لاق مث مامتلا

 نع ينادلا لقنيو .''''حلصی (اهنورت دمع ريغب) ىلع فقولاف :رفعج وبأ

 .'*”(اهنورت) فنأتسا مث ءمات (دمع ريغب) شفخألا ناميلس نب يلع

 ملو . ”ينومشألاو «يراصنألاو «يروباسينلاو «يرابنألا فقولا زواجت

 ذإ ءبوصألا وهو «ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقو ةراشإ هيلع تبثت

 .ةیئرم ریغو ةيئرم دمع ريغب :ىنعملا ناك ولو ىتح «هيلع فقولل رربم ال

 )١( فوقولا للع ۸۰٦۱/۲.

 )٢( فوقولا للع ۸۰٦/۲۔.

 ۔۲/٦٦٦ فوقولا للع (۳)

 )٤( عطقلا والائتناف/٦٠٤.

 )٥( /ىفتكملا ٤٥١ .

 ىدهلا رانمو ء٤١٦ /دصقملاو ء٤٤٢٦ ٥/ نآرقلا بئارغو ء٤٤٦٥ /فقولا حاضيإ :رظنا )٦(

 ء۲



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

03 
 هلأ أَو كجد كع كِسْمأ وع تمصناو هلع ہللا معا لِ لوف دلو ۔٣ ےہ صر ےس ےہ رک و

 .[۴۷ :بازحألا] لفت يف نت

 . هللا ناو :فقولا عضوم -

 زوجي ؛'''فیرشلا رهزألا فحصم هب درفت :عضوملا اذهل دهاشلا ۔
 سہ رے هيا ر ع . .

 . لصولا ءانثأ مهوب ال ىنعملا نأل اًمزال سيل هنكل # ليفت

 1١[. :ّسي] 4َنوُلَسرَمْلا اهءاج ذإ ةيَرَقْلا بحصأ الن مَ برضوا - ٤

 ےہ سا ےہ یس

 . "”ةيرفْلا بأ : فقولا عضوم -

 ةيرقلا) لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ذإ رکذاو :ريدقتلا لب ««برضاو) :هلوقل فرظب سیل (ذإ) نأل :لاق (م -

 مل ليلعتلا اذه نکل «'*”هتاذ ليلعتلا للعو «يروباسينلا هعبتو «"””اهءاج

 متي الف ءاهلبق امب ةقلعتم (ذإ) لعج ثيح «ساحنلا دنع اًلوبقم نكي

 (ذإ) تقلع نإ (ةيرقلا) ىلع فقولا زاجأف ينومشألا امأو .'“”اھنود مالكلا

 ملو ."”يراصنألاو «ينادلاو «يرابنألا اهيلع فقولا زواجتو .'“ردقمب

 اهيلع فقولا زواجت نأ ىرأو .ةنيدملا فحصم يف فقو ةراشإ هيلع تبثت

 . ىنعملاب لخي ال

 .۸۹/ہرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا )١(

 ۸١۳. /۳ فوقولا للع (۲)

 ۸٤۳/۳. فوقولا للع (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغ :رظنا ٥۲٤/٥ .

 )٥( عطقلا / ٦٤٤ .

 )٦( یدھلا رانم :رظنا ۱۸٦/۲۔

 15١. /دصقملاو ٦۷٤ /ىفتكملاو ء٤١٤٥ /فقولا حاضيإ :رظنا (۷)



 |. هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 «هداز يلقجاسو «يدنواجسلا دنع فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 دعو ام) ىقبيف ءدقرملل ةفص (اذه) هلوق ريصي الئل :يدنواجسلالاق

 ةفص (اذه) نوكي نأ فاشكلا ىف يرشخمزلا زوج دقو .أدتبم الب (نمحرلا

 ًادتبم وأ ٠ نمحرلا دعو اذه يأ .فوذحم أدتبم ربخ (دعو ام)و دقرملل

 فقو وهو .'''قح نولسرملا قدصو نمحرلا دعو ام :يأ ءربخلا فوذحم

 (اذه اندقرم نم) ىلع فقولا زاوج ىلع صن هنكل «يرابنألا نبا دنع نسح

 ضفختف «(اذه اندقرم نم) ىلع فقت نأ زوجيو :لاق ثيح «يرابنألا نبا

 مكثعب : ىنعم ىلع (نمحرلا دعو ام) :ئدتبتو «دقرملل عابتالا ىلع (اذه)

 سيلو «نسح فقو هنأ ىرأو .'''نمحرلا دعو مكثعب يأ «نمحرلا دعو ام

 . ینعملا ثيح نم هلبق ام عم هدعب ام لداعتل ءاّمزال اًّققو

 .[84 ۔ ۸۳: تافاصلا] « م یلَس لق هيَرََجْدِإ ایل ریه عیش نم كاوا -
 رس

 . "4 ريهرإل ا : فقولا عضوم -

 درفنا دق يدنواجسلا نأ ودبيو .“ذإ ركذاو :ريدقتلا نأل (م  ميهاربإل)

 )١( نوصملا ردلا :رظنا 7957/9.

 ريسفتو 20945 /؟دشرملاو ء١٠۳۸ /۲ءارفلل نآرقلا يناعم :رظناو ء٤٤٦٥ /فقولا حاضيإ (۲)

 ٤١/٠١ ٤ يبطرقلا

 ۸٥۷. /۳ فوقولا للع (۳)

 )٤( فوقولا للع ۳/ ۸۵۷.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۷۲

 ذإ نل مامتب سیل لوقي ساحنلاو «هزواجت يرابنألا نل .فقولا اذهب

 ؛هنع تكس يراصنألاو ؛عضوملا اذه ركذي مل ينادلاو ءاهلبق امب ةقلعتم

 هيلع تبثت ملو .''”اهلبق امب ةقلعتم (ذإ) نأل ءفقوب سيل :لاق ينومشألاو

 .باوصلا وهو ءةیآ سأر هنأل ةنیدملا فحصم يف فقو ةراشإ

 ۶ مر یسک ورس ۶و ور ہر رح رس

 ٤٢[. :ّص] ہک برملا روش ذإ مصحوب كلتأ لهو ا و -

 .''' لا اَب :فقولا عضوم ۔

 أبن) :لاق :یدنواجسلا دنع مزال فقو :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 يهانتلو ءذإ ركذاو :ريدقتلاو «نايتإلل فرظب سيل (ذإ) نال «(م  مصخلا

 ةلعلاب للعو «كلذ يف يروباسينلا هعبتو ."”رابخإلا ىلإ ماهفتسالا
 نأ الإ .''”يراصنألاو ءساحنلاو «يرابنألا هنع تكسو .'''اھتاذ

 «فقوب سیل (مصخلا ًابن) :لاقف «يدنواجسلا ليلعتب ضري مل ينومشألا

 بصن لحم يف فرظ هدعب يذلا نال ء(بارحملا) فقولا مدع يف هلثمو

 (ذإ) يف لماعلاف ء(اوروست ذإ مصخلا أبن كاتأ لهو) :هريدقت فوذحمب

 (ذإ) نم لدب (اولخد ذإ) :هلوق يف (ذإ)و ءلعفلا ىنعم نم هيف امل مكاحت

 تبثت ملو .'“(بارحملا) ىلع الو ء(مصخلا أبن) ىلع فقوي الف «ىلوألا

 .باوصلا وهو «ةنيدملا فحصم يف فقو ةراشإ هيلع

 بئارغو ء۷۸٦ /یفتکملاو ٤۳۷ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٤٦ /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 . ۱۹۸/۲ ىدهلا رانمو ء۹٤٤٦ /دصقملاو ء٦٦٥٦ ٥/ نآرقلا

 ۔۷٦۸ /۳ فوقولا للع (۲)

 ۔۷٦۸ /۳ فوقولا للع (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغ ١/٥۸۱ .

 )٥( /فانتئالاو عطقلاو ء٤۸ /یفتکملاو ء٤٤٥٥ /فقولا حاضيإ :رظنا ٦٦٤ .

 )٦( ىدهلا رانم ٦۰٠۰۱/٢۔



 14١ :ص] هک ب ادعو بص ُنطِيَّشلأ ىم م نأ نأ هير دات د ا در او ۔۸

 برأ اتع رک ذوو :فقولا عضوم - اذ

 بويأ) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 وهو (ركذاو) :هلوقل اًقرظ هبشأ لصو ولو «فوذحم (ذإ) لماع نأل «(م -

 يف يراصنألاو «ينادلاو :ساحنلاو «يرابنألا هزواجت دقو . لاحم

 ء(م  بويأ) :لاقف يدنواجسلا هخيش قفاو يروباسينلا نأ الإ .""'دصقملا

 بصن نإ زئاج فقو هنأ ىريف ينومشألا امأو . الدب (ذإ) لعج اذإ الإ

 ةراشإ هيلع تبثت ملو ."””لامتشا لدب ليج نإ فقوب سيلو ءردقمب (ذإ)

 .باوصلا وهو «ةنيدملا فحصم يف فقو

 31 مهدت ام اوا ونود تی اودا یاو صلات دلا ہک لآ ۔ ۹

 ره نم ید ال َهَنأ َّنِإ َت ےروفلتحب ِهيِف مُهاَم يف مُهنْىَب مهني كح هلا نا ! لر لا ا نوری

 .[؟ :رمزلا] رام ٌبِذَنَك

 . "”42يقأ9» : فقولا عضوم -

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا

 (مهدبعن ام) :راصل الإو «مهدبعن ام :نولوقي ریدقتلا نأل ء(م  ءايلوأ)

 )١( فوقولا للع ۸٦۹/۳.

 ۸٦۹/۳. فوقولا للع (۲)

 ء٤۱۸/یفتکملاو ٠٤٤١ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٥٥٦ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 . ٥٦٥٤ /دصقملاو

 )٤( نآرقلا بئارغ ٥٦٦٦٦/٥.

 )٥( ىدهلا رانم ۲۰۷/۲.

 )٦( فوقولا للع ۳/ ۸۷۷.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا . 3١95

 شا نم اًرابخإ
 دقو کاربخو أدتبملا نيب لصفي الئل «فقوي الأ ىلوألاو دیعب مهو

 :لاقف «يدنواجسلا ةلعب لبق نم ساحنلا ضري ملو «يرابنألا هنع تكس

 ربخلا تأي ملو ءادتبالاب عوفرم (نيذلا) نأل «مامتب سیل :(ءايلوأ)»

 ينادلا هزواجتو ."”(نيذلا لاقو) ینعمب لعف رامضإ ىلع عوفرم

 (نيذلاو) ربخ لعج نإ ينومشألا دنع نسح فقو وهو .'*”يراصنألاو

 ؛(مکحی هللا نإ) ربخلا لعج نإ اذكو ءمھدبعن ام نولوقي يأ ءاًفوذحم

 ةراشإ هيلع تبثت ملو . ”ربخلا ماقم ماق (مهدبعن ام) لعج نإ فقوب سيلو

 .هربخو ًادتبملا نيب لصفي الثل «باوصلا وهو «ةنيدملا فحصم يف فقو

 ملي واک ول رہا ورحل بارع هلو الا لا ىف یل هلأ مهتا ۔ ۸۰

 ء.٦ :رمزلا]

(٦ 07 

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .زئاج فقو وهف ءبرغملاو زاجحلاو ءماشلا فحاصم يف امأ ءرهزألا

 (ول) باوج نآل ام ل (رَبْكأ) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وهو

 تكسو .'یندألا نم ربكألا اوراتخا امل نوملعي اوناك ول : يأ ءفوذحم

 اذه نأ يدنعو :لاق ذإ هخيش لوق يروباسينلا در دقو .

 )١( فوقولا للع ۳/ ۸۷۷.

 . ٦۱۲/١ نآرقلا بئارغ (۲)

 ) )۴عطقلا / ٦٤٤ .

 )٤( /دصقملاو ء۸۷ /ىفتكملا :رظنا ٦٤٥۸.

 )٥( ىدهلا رانم ۲۱۲/۲.

 ۔ یلوألا ةعبطلا /فيرشلا رهزألا فحصم )٦(

 .۸۸۱/۳ فوقولا للع (۷)



 ٠٠٠١ 2١ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 .'''ینومشألاو «يراصنألاو «ينادلاو ‹ساحنلاو «يرابنآلا هلع

 نإف .مهملعب ديقم ةرخآلاو ايندلا يف باذعلا نأ مهوي ال لصولاو

 باذع نإ لب  مهضعب لاق امك  اوقوذي مل اوملعي مل نإو ءاوقاذ اوملع

 فقولا عم قفاوتي دق ىنعملاو .اوملعي مل مأ اوملع ءاوس «ربكأ ةرخآلا

 ىلإ مهل ىلاعت هللا عمج نايبل كا ةا بَ : : ىلاعت هلوق ىلع مزاللا

 دقو .''''كلذ نوملعي ال مهنأو ءةرخآلا يف ربكأ اًباذع ءايندلا باذع

 .زئاج فقو وهف لاح لك ىلعو «ىنعملا قفاوتي ال
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 نیلا © راتلا بح ہن اورَمَک َیلا لع كلي تک ثقح َكِلدكول ۔ ١
 .۱۷ ۔ :٦ رفاغ] ۰ نونمۇدو مير مح َنوُحَبَس سش وحبس لوح نمو شرعلا نول

 .'''راَتلا حس :فقولا عضوم -

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 باحصأل ةفص (شرعلا نولمحي نيذلا) راصل لصو ول هنأل ء(م ) (راّنلا)

 دنع ماتو ؛یرابنالا دنع نسح فقو وهو . رهاظ هرطخو «رانلا

 مات :ينومشألا لاق .”ينومشألاو «يراصنألاو «ينادلاو «ساحنلا

 ةفص شرعلا نولمحي نيذلا راصل هب هلصو ول هنأل دعب امہ هلصو قيلي ال
 ."ةفيطل ةتكس تكسي نأ يغبنيف ءرهاظ أطخ كلذو ء(رانلا باحصأل)

 /دصقملاو ء۸۹ /ىفتكملاو ء۸٥٤٦ /فانتئالاو عطقلا ٦٥۹ /فقولا حاضيإ : رظنا (١)

 ۲٠٢/٢ ىدهلا رانمو ء۱

 ۔۱۹۸ ۔ ۱۹٦ /میرکلا نآرقلا يف مزاللا فقولا (۲)

 .ىلوألا ةعبطلا /فیرشلا رهزألا فحصم (۳)

 )٤( فرقولا للع ۸۸۸/۳.

 . ٦٦٤ /دصقملاو 54١ /ىفتكملاو ء٤٥ /فانتئالاو عطقلاو ء۹٦٥٦ /فقولا حاضيإ : رظنا (ہ)

 )٦( یدھلا رام ٢/ ۲٤٢.



 تبثت ملو .ىنعملا يف سابلإ هلصو يفو هيلع فقولا نسي ةيآ سأر وهو

 .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم ىف فقو ةمالع هيلع

 کنز اک وه الا هل ال ون لڪ غیب کٹر ها ْكحِلد» - ١
 ۔[٢٦ :رفاغ]

 (١") ےس 2۶ 4 ےس * فق لا .

 لک) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا

 ؛(ءيش) ل اًفصو (وه الإ هلإ ال) ةلمج تراص لصو ول هنأل «(م-

 ىنعم هلماع ,(مكبر) هلوق نم اًلاح لعجي نأ نكمأ نإو .رهاظ هرطخو

 «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكسو .'''مکلذ يف ةراشإلا
 5 4 ۳) <٠ 5 ٠ )٤(

 ملو .هجوألا وهو ¢ “ینومشألا دنع نسح فقو وهو . "”يراصنألاو

 فرس کس و کو مع اص ممَسَا٥َ () نووي ال مو لوكه َن نا بري -هليقو## - ۸۳

 .[۸۹ ۔ ۸۸ :فرخزلا] #َنْوُمَكْعَي

 . نبوي لإ :فقولا عضوم ۔

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 لوق نم (مالس لقو مهنع حفصاف) راص لصو ول هنأل «(م - نونمؤی ال)

 هعبتو « "ئ لوسرلل هللا باوج وه لب .لاحم وهو ء38 هلل لَ لوسرلا

 .ىلوألا ةعبطلا /فيرشلا رهزألا فحصم )١(

 .۸۹۷ /۳ فوقولا للع (۲)

 . ٤١٤ /دصقملاو ء۹٦ /ىفتكملاو ء٤٤٦٥ /فانتئالاو عطقلا ء٤٤٦٥ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 ۔۲۳۱/۲ ىدهلا رانم :رظنا )٤(

 )٥( فوقولا للع ۳/ ۹۲۳.

 )٦( فوقولا للع ۳/ ۹۲۳.



 :۲۱۷ . هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 لیق نم هدعب ام نأ مهوي الئل ء(م ) دونم الف :لاق «يروباسينلا

 فقو وهو .'''ینادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس دقو .''لوسرلا

 فقو :هيف لاقي ام لضفأو . "”ىنومشألا دنع فاكو «يراصنألا دنع نسح

- 

 .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع تبثت ملو . نسح

 .[۸۹ :فرخزلا] وملعب قوم مكس لهو مَع صاف - ٤

r 

 . 4 ملَس لق

 قلطم فقو وهو “هداز يلقجاس هب درفت : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ءاتلاب أرق نمو «(لق) لوعفم نم تسيل ديدهتلا ةملك نأل «يدنواجسلا دنع

 أرق نم ةءارق ىلع هنكل ءافقو هنأ ينامعلا ىريو . “مزال هفقوف (نوملعت)

 ىنعملا نأل ءاًمزال نوكي الو «فاك فقو هنأ قحلاو .”نسحأ ءاتلاب

 .هانلصو اذإ سبتلي ال

 ر یر ور صر 7
 .۲۷ :ناخدلا] #تييقوُم مسك نإ انبي امو ضییاو ِتومَّسلأ برو - 6

 هر

 لقوإ» :فقولا عضوم -

 ہي اموال :فقولا عضوم -

 )١( ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ٩٦/٦ .

 . ٥١۲ /ىفتكملاو ء٤٢٤٦ /فانتئالاو عطقلاو 215748 /فقولا ىف ف حاضيإلا :رظنا (۲)

 .75ا//7” ىدهلا رانمو ء٤۹٦ /دصقملا :رظنا (۳)

 .۸۹/ہرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا )٤(

 )٥( /۳فوقولا للع ۹۲۳.

 )٦( /؟دشرملا :رظنا 586.

 . ۹۲۷/۳ فوقولا للع (۷)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 “”ینادلاو «ساحنلاو ,"”يرابنألا هنع تكسو ء'٭(م ) (امهنيب امو)

 (امهنيب امو) :لاق ‹قلطم فقو يروباسينلا دنع وهو .“یراصنآلاو

 ںئاج فقو هنأ قحلاو .“ہرکذی ملو ينومشألا هزواجتو .۶(ط -)

 .فلكتلا نم ولخي ال مزال هنأب لوقلاو

 4ذی كَ اليف بادَعْلا فک ا © وي دعم الاتو تع اوو و - ہ٦
 :ناخدلا] ١٤ ٠١[.

 . يتب كلم الاتو : فقولا عضوم -
 یلقجاسو «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا

 7 راص لصو ول هنأل :يدنواجسلا لاق . ساحنلا دنع فقوو «هداز

 فقو وهو .'ٴ”ینامعلا دنع زئاج فقو وهو .““رافکلا لوق نم 4و

 ول اننأل ءاّمزال اًمقو سيلو «ةيآ سأر هنألو «ىنعملا ثيح نم زئاج

 . ینعملا سيتلي الف هانلصو

 اإ کہلا هلا شبت موب @ ودیا کت ایت بدلا وشک اإ - ۷

 :ناخدلا] درمل ٠١ ١١[.

 )١( قباسلا ردصملا ۳/ ۹۲۷.

 )٢( /حاضیإلا :رظنا ٦1۹ .

 . ٤١٤ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( /ىفتكملا :رظنا 51.

 )٥( /دصقملا :رظنا ٤۹٦ .

 )٦( نآرقلا بئارغ :رظنا 5/٠١١.

 .؟509/7؟ ىدهلا رانم :رظنا (۷)

 .هداز يلقجاسو ء۹۲۸/۳ فوقولا للعو ٠٤۷٤ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۸)

 . ۹۲۷ /٣فوقولا للع :رظنا (9)

 )١١( /۲دشرملا 1۸۸ .



 ۴۲۹.۰ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 . دودا رہن اف : فقولا عضوم -

 لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ءرفكلا ىلإ مهدوعل اًقرظ شط موي راص لصو ول هنأل ء(م ) (نودئاع)

 هقفاوو ''نکمم ريغ امهيف رفكلا ىلإ دوعلاو .ردب موي وأ «ةمايقلا موي وهو

 . دوعلل فرظ هدعب ام نأ نظي الئل ء(م ) (نودئاع) :لاقف يروباسينلا

 . ًتسح اًمقو يراصنألا هلعجو . “هعون نييعت نود اًفققو ساحنلا هلعجو

 زوجي الو .ردقم لعفب (موي) بصن نإ هلبق امم نسحأ اًمقو ينومشألا هلعجو
 يف لمعي ال (نإ) دعب ام نال وميت ب الو «َنوُدْيَع## ب بصني نأ

 ذإ ءرفكلا ىلإ مهتدوعل اًقرظ شط موب راصل هلصو ولو ءاهلبق امم ءيش
 زواجت دقو .”نكمم ريغ امهيف رفكلا ىلإ دوعلا ةمايقلا موي وأ ردب موي

 «ىنعملا ثيح نم زئاج فقو وهو .'”ینادلاو يرابنألا عضوملا اذه

 .ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع تبثت مل ةيآ سأر هنألو

 7 جے ص2 ہ . داو ہم ےک . ۶ رس هوم 20

 « تيما هك لكي ايف وعدي © نع روب مُهكْجَوَرَو كلّدكا» ۔۸
 .[هم _ ٥٥ :ناخدلا]

 . “ا نے روعإ» :فقولا عضوم ۔

 )١( قباسلا ردصملا ۹۲۸/۳ .

 ۔۹۲۸/۳ فوقولا للع (۲)

 . ۱١۱/١ نآرقلا بئارغ (۳)

 )٤( /فانتتالاو عطقلا ٤١١ .

 )٥( المقصد/٤۹٦.

 )٦( ىدهلا رانم ۲٣۹/۲ .

 . ٠١١١ /ىفتكملاو ء۹٤٦٦ /فقولا حاضيإ :رظنا (۷)

 .۹۳۲/۳ فوقولا للع (۸)



YYمیرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا  

 (نيع) :لاق ءيدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ىلع «نيقتملا نع رابخإ يهو ء٭َنوعَنبلَف : يهو ءةلمجلا ديقي الثل ء(م )

 «توغدي# نأل .نلعفي نزو ىلع وأ «نيع روحل ةفص (نولعفي) نزو

 ئدتبي نأ ىلع «ساحنلا دنع فاك فقو وهو .'''!نینزولا الك لمتحي

 ةفص هدعب ام نأ قفاوي الثل «يروباسينلا دنع زئاج فقو وهو .'''ربخلا

 .“ینومشألا دنع فاكو «“يراصنألا دنع حلاص فقو وهو ۔'''روحلا

 ةمالع هيلع تبثت ملو ءزئاج فقو وهو .'"ینادلاو یرابنألا هزواجت دقو

 .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو

 ْنِمَو هيدي يب نم ددنلا تلح دقو فاما مرق ردنا ڏٳ واڪ اا ركنا - ۸۹

 .[؟١ :فاقحألا] * میظَع موہ باَذَع لع فا امل قِإ هَل الا ود الآ ءوْفلَخ

 . "راع اتألم : فقولا عضوم -

 اخأ) :لاق ءيدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .“اۃفوذحملا ركذا ب لب ء(ركذاو) هلوقب قلعتي ال (ذإ) نأل (م ) (داع

 وهو .۶“!یراصناألاو ءینادلاو ؛ساحنلاو «يراينألا هنع تكس دقو

 )١( قباسلا ردصملا ۳/ ۹۳۲.

 ٦۷٤. /فاتتئالاو عطقلا (۲)

 .١٠؟/5 نآرقلا بئارغ (۳)

 .:48/دصقملا ()

 )٥( ىدهلا رانم ٤1۲/۲ .

 )٦( /یفکتملاو ء۷٦ /فقولا حاضيإ :رظنا 516.

 ۹٤٤/۳. فوقولا للع (۷)

 ۹٤٤/۳. فوقولا للع (۸)

 ء٥١٦١ / ی فتکملاو «١48/فانتئالاو عطقلاو ء٤۷۲٦ /فقولا حاضيإ :رظنا (۹)

 . ٥٠٥ /دصقملاو



 . ۲٢٢ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 لدب (ذإ) نأل «ينومشألا دنع فقوب سیلو .''يروباسینلا دنع قلطم فقو

 . ةنیدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع تبثت ملو «زئاج فقو وهو .2"”لامتشا

 ٠  - 4:دمحم] کک د كري نو عم ھاو ۳0

EAT 5 . - ْمُكَلَمَعأ» : فقولا عضوم». 

 دنع مات فقو وھو . ””هداز ىلقجاس هب درفت : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 وهو . ”ينومشألا دنعو ءدشرملا يف ينامعلا دنعو ‹ساحنلاو «يرابنآلا

 ‹ نيينعملا نيب قيرفتلل ؛فقولا ءاملع رابك لاوقأ نم حضتا امك مات فقو

 . ینعملا ريغي ال هانلصو نإ هنأل ءاّمزال امفقو سيلو

 رر هكر سا وج سس رےہ ورق
 لَم لاق امکس واقف هيلع اولد ذإ ©9 نیلا ء ميه ٍنّيَص ُتيِدَح كأ لمف ۔ ۱

 ۲٤[. ۔ ٥٢ :تايراذلا] ہن ورکس موق

 . يلا : فقولا عضوم -

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 راص لصو ولو ءركذا :يأ «فوذحم (ذإ) لماع نأل ء(م ) (نیمرگُملا)

 نأل ء(م  نيمركملا) :لاق ثيح يروباسينلا هقفاوو « "”نايتإلل اًقرظ (ذإ)

 . ””نايتإلل فرظ هنأ مهوأل لصو ولو «(ركذا) وهو فوذحم (ذإ) لماع

 )١( نآرقلا بئارغ :رظنا ١/۱۲۳ .

 .7 91١/7 ىدهلا راتم (۲)

 .۹۰ /هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا (۳)

 ۔۲۷۷ /۲ ىدهلا رانمو ء۷۱۲ /دشرملاو «5 /عطقلاو ء٤۷٦١ /فقولا حاضيإ :رظنا (5)

 .95827/7” فوقولا للع )٥(

 )٦( فوقولا للع 5587/7.

 ۔٦/۱۸۳ نآرقلا بئارغ (۷)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣۳

 نإ فقوب سيلو ءردقمب (ذإ) بصن نإ ينومشألا دنع زئاج فقو وهو

 ءهيلع مهلوخد تقو يف عقاولا مهثيدح كاتأ له ريدقتب ء(ثیدح) ب بصن

 «يرابنألا هنع تكسو .''''نینامزلا فالتخال (كاتأ) ب هبصن زوجي الو

 يف فقو ةمالع هيلع تبثت ملو .'"”يراصنألاو «ينادلاو «ساحنلاو

 .زئاج هيلع فقولاو .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم

 يجب لگ lr 71 رس ےس ےس ےس 1 م ےس
 9(4 ا6د مَهَج رات یل توعد موي 09 َنوُبَعْلي اي ضوخ یف مہ ¿ن بِلا وم 5 ۹۲

 ۔[٤٤ ۔ ۱١ :روطلا]

 . كوبي : فقولا عضوم ۔

 :لاق ءيدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 مهو ءايندلا يف مهبعلو ومي ل اًفرظ وي ريصي الثل (م ) (نوبعلي)

 تكسو .(۾ ل (نوبعلي) :لاق ؛يروباسینلا هقفاوو . “ةمايقلا موي نوعدي
 نأ هتجحو «مامتب سيل :لاقف ساحنلا امأو ينادلاو "”يرابنألا هنع

 كلذكو . فاك فقو يراصنألا دنع وهو .'*نيبذكملل تعن «َنوُبَمْلِي»

 )١( ىدهلا رانم ۲۹۵/۲ .

 ء۰۳۷٦ / یفتکملاو ء۹۷ /فانتئالاو عطقلاو ء۷۹٦/فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 . ٥۲١ /دصقملاو

 ۔۹۷۳ /۳ فوقولا للع (۳)

 )٤( فوقولا للع ۹۷۳/۳.

 )٥( نآرقلا بئارغ ٦/۱۹۲.

 )٦( /فقولا حاضيإ ٦۸٤ .

 ) )۷یفتکملا / ٥۳۹ .

 . ٤۹٩۹ /فانتئالاو عطقلا (۸)

 .077 /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (9)



 ۲٢۳ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 هيلع تبثت ملو «زئاج فقو وهو . فاك چے وجعي 8 :ينومشألا لاق

 .ةيا سأر هنآل ةنیدملا فحصم ىف فقو ةمالع

 یک اش رم ر نم روس سو رە

 ںیم وقود هوجو لع رانلا يف وحس موي ل رسو لا يف َنيِمرْْملا ن ۔۳

 .[48- ٦٤ :رمقلا] مس

 . "هه ٍرْعْسَو للص ف# :فقولا عضوم ۔

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا

 فرظ وه امنإو ؛مھلالضل فرظب سيل بحس ئل ف نأل ء(م ) (رعسو)

 “یرابنألا هنع تكسو .'''٭رَقَم ٌَسماوؤوُد» :مهل لاقي يأ «فوذحمل

 دنع قلطمو ©" ”يراصنألا دنع فاك فقو وهو .”ینادلاو “”)ساحنلاو

 ىلع اوفو ب (غعوی) بصن نإ ينومشألا دنع فاكو ء“*يروباسیئلا
 سيلو .نوبحسي موي ؛رقس سم اوقوذ :مهل لاقي يأ ءريخأتلاو ميدقتلا

 مل هب اًلصتمو هلبق امب اًفلعتم فرظلا لعج نإف «مهلالضل اًقرظ (موي)
 يف فقو ةمالع هيلع تبثت ملو ؛زئاج فقو وهو . "”(رعس) ىلع فقوي

 . ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم

 )١( ىدهلا رام ٤۹۹/۲ .

 )٢( فوقولا للع ”/ ۹۸۳.

 .۹۸۳ /۳ قباسلا ردصملا (9)

 . ٦۸٤ /فقولا حاضيإ :رظنا («4)

 . ٠٠۷ /عطقلا :رظنا )٥(

 )٦( /ىفتكملا :رظنا 015 .

 07١. /دصقملا :رظنا (۷)

 ۔٦٦۲ ٦/ نآرقلا بئارغ :رظنا (۸)

 .500/7 ىدهلا رام (۹)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 ہیک رخ کد امني وطب (©) رجلا اب برگی ىَلأ کج وک - ٤
 ٤٤[. ۔ ٣٤ :نمحرلا]

 . 176 یر لاو : فقولا عضوم -

 اهب) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا

 «نيمرجملل لاح 46 دو طر الم :هلوق راص لصو ول هنآل کمال (نومرجملا

 «يروباسينلا هقفاوو . لاحم رهو «ميمحلاو رانلا نيب نيفئاط نوبذکی يأ

 دقو ."”كلذك سيلو «نيمرجملا نم الاح ہدعب ام راص لصو ول هنآل

 ؛ینومشألاو «يراصنألاو «ىنادلاو ءساحنلاو .يرابنألا هنع تكس

 .ةیآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع تبثت ملو

 ۔[۳ ۔ ٢ :ةعقاولا] کمار ۂصفاح © درک رل شلو# - 6

 کا :فقولا عضوم ۔

 :لاق ؛يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دماشلا ۔

 لتخيف ءالدب وأ اهل ةفص اهدعب ام راص لصو ول هنأل ء(م ) (ةبذاك)

 هعبتو .''"ةضفاخ يه يأ «فوذحم ربخ (ةضفاخ) امنإو .مالكلا

 فقو وهو . 'ةفص اهدعب ام ريصي التل «(م ) (ةبذاک) :لاق «يروباسينلا

 ۔۹۸1/۳ فوقولا للع )١(

 . ۹۸٦1/۳ قباسلا ردصملا (۲)

 . ۲۲۷/۱ نآرقلا بئارغ :رظنا (۳)

 رانمو ء٥۳٥٦ /دصقملاو ء۸٦٥٦ /یفتکملاو ء٥٥١١ /عطقلاو ء٤۸ /فقولا حاضيإ :رظنا )٤(

 .۳۱۱/۲ ىدهلا

 )٥( فوقولا للع ۳/ ۹۹۰.

 ۔۹۹۰/۳ فوقولا للع )٦(

 ۔۲۳۷ ٦/ نآرقلا بئارغ (۷)



 (ةضفاخ) أرق نم ةءارق ىلع ساحنلا دنع فقو وهو ''یرابنألا دنع نسح

 عفرلاب هدعب ام ئرق نإ يراصنألا دنع ماتو «"”ينادلا دنع فاکو ء''عفرلاب

 هدعب ام ةءارق يف كلذك ينومشألا دنع ماتو «'*”فوذحم أدتبمل ربخ

 .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع تبثت ملو 0

 ت7 د نی بتكلا لَهَا نم اک نیلا رخل فلا ره - ه
 رس سس رس مہ مو ہر وو رے وو ےہ ر۶س ل گرم وج
 موو فَلَا ول ثب نم ا متا ل ني م ۂوصح مهتعنإم مھنأاونظواوجرح

 .[؟ :رشحلا] ہر صل لوي أو ريع َنيِنصْؤُمْلا ىريأو لب متو نون بقا

 . رتل رأل :فقولا عضوم -

 ساحنلا دنع فاكو «ينومشألاو يرابنألا دنع نسحو .'''ہداز

 نإ ىنعملا سبتلي ال هنأل اًمزال اًقَقو سیلو «زئاج هنأ حضاوو .“'”ینامعلاو

 .انلصو

 ڈیم هلل نإ هلأ اونو وهنأ ُهَنَع كبت امو ہود لوسا کنت امو ۔ ۷
  edر رم < 53 و مسا لاج

 ۔۷ :رشحلا] « ةهرلمد نم أ اجرا نبذ 07-5 ءارقفلل م2 پایا ۸[.

 - “)اکیلا دیس : فقولا عضوم .

 (١) /فقولا حاضیإ ٦۸۷ .

 )٢( /فانتئالاو عطقلا ۰١١ .

 ) )۳المكتفى/06١.

 )٤( /دصقملا ٥۳٤ .

 )٥( ىدهلا راثنم ۲/۳۱٤ .

 )٦( /هرارسأو هعضاوم میرکلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظناو «فوقولا للع ۹۰.

 ) )۷/یدھلا رانمو ء٦٦۷ /دشرملاو ء٥٥٢٦ /عطقلاو .445 /فقولا حاضيإ :رظنا ۳۲۹.

 ) )۸فوقولا للع ۱۰۰۷/۳ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو ققولا ٦

 :لاق ؛يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 :ريدقتلا لب «ءارقفلل باقعلا ةدش نأ مهف لصو ول هنأل ء(م  باقعلا)

 هلوق نأ مهوي الئل «يروباسينلا دنع فقو وهو .“''ءارقفلل مئانغلا تلحأ

 لقنف ساحنلا امأ ,'"”يرابنألا هنع تكس دقو .'''دیدشتلاب قلعتي (ءارقفلل)

 ىنعملاو «مامت اذه :لاق نم مامتلا باحصأ نم :لاق ثيح هيقباس ءارآ

 يك ىنعملا نأل «فاك هنكلو «مامتب سيل :لاق نم مهنمو ء(ءارقفلل)

 ان رجاهملا ءارقفلل نوكي نكلو ءمکنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال

 تی لو . ”ينومشألاو «يراصنألا دنع مات وهو «ينادلا هنع تكسو

 .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع

 ے

 مک نإ ہل 4 لد کشو رق کوما ہلا لیس يف وده ےیلوسرو هاب نمر - ۹۸

 ١ ١] :فصلا] ولف

 . کل رح کیی : فقولا عضوم -

 فحصم نم ىلوألا ةعبطلا يف مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 دقو .اًققو سيلف ءبرغملاو ءزاجحلاو ءماشلا فحاصم يف امأ ءرهزألا

 ءاوس مهيلع بجاو ناميإلاو «مهملعب ةديقم ةيريخلا هذه نأ لصولا مهوي

 .اوملعي مل مأ كلذ اوملع

 هلآ دذ لإ اوعساف َةَعْمُجْلا موي نب وصل ل کو ادِل اونماء َِذلا ااا ۔ ۹

 )١( قباسلا ردصملا ٠٠١۷/۳ .

 ۲۸۰/٦. نآرقلا بئارغ (؟)

 ٦۹٤. /فقولا حاضيإ (۳)

 )٤( /فانتئالاو عطقلا ٦٢٥ .

 )٥( /ىفتكملا 51١ه.

 )٦( ىدهلا رانمو .5:7/دصقملا ۲/۳۳٣.



 .[9 :ةعمجلا] نو ملَمت رك نإ ہل ربح م ر5 ميلا اورو

 . کا ريح :فقولا عضوم -

 .'''فیرشلا رهزألا فحصم هب درفت :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 نأ لصولا مهوي دقو ءةضرتعم ةلمج اهنأل ءاّمزال اًفقو سيل هنأ باوصلاو

 اًريخ ءارشلاو عيبلل كرتلا كلذ ناك اوملع نإف «مهملعب ةديقم ةيريخلا هذه

 عيبلا كرتو ةعمجلا ىلإ يعسلاو «كلذك نكي مل اوملعي مل نإو «مهل

 ."اوملعي مل مأ كلذ اوملع ءاوس ءمهل ريخ ءارشلاو

 اَور کل ملعب آو هلا لوسرل كا دش أولاد نوقم كاج ادل - ٠
 ١[. :نوقفانملا] 4َنْوبِدَكْل َنيِقْيمْلا نإ دهي

 . هدأ لوس للہ :فقولا عضوم -

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 لوق نم ملتي هلو :هلوق راص لصو ول هنأل «(م ) (هللا لوسرل)
 . ”قلطملاو مزاللا نيب ددرتي هلعجف يروباسينلا هعبتو ,'9هيقفانملا

 دنع فاك وهو ."'”ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكسو
 اطر ع 2 و ےس

 فاك ہلا لوُسرل كنإإ» :ىنومشألا لاق «ينومشألاو “يراصنألا

 )١( یلوألا ةعبطلا /رهزألا فحصم .

 )٢( /هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا :رظنا 9١.

 ) )۳/ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا  7١4۔ ٥٠٢.

 )٤( فوقولا للع ٠١٠۸/۳ .

 )٥( قباسلا ردصملا ٠١١۱۸/۳.

 )٦( نآرقلا بئارغ 5/ ۳۰۳.

 . ٠١١ /ىفتكملاو ء٥٢٥٦ /عطقلاو ء۹۸ /فقولا حاضيإ :رظنا (۷)

 . ٣٥٥ /دصقملا :رظنا (۸)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 نم (هلوسرل كنإ ملعي هللاو) :هلوق راصل هلصو ول هنأل .هلصو زوجي الو

 ةمالع هيلع تبثت ملو .كلذك وهو .“'”كلذك رمألا سیلو «نيقفانملا لوقم

 الآ سار هلال نی ةنيدملا فحصم ىف فقو

 .۱ ١ :ميرحتلا] نيا رزتلا نيتي ري ناک

 نوعرف (٦

  تارمآ :فقولا عضوم -

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دماشلا ۔

 ركذاو :ريدقتلا لب «لثملا برضل فرظب سیل (ذإ) نأل ء(م ) (َنوَعْرِف)

 لاقو . يراصنألاو «ينادلاو ءساحنلاو «يرابنألا هنع تكسو ."اذإ

 .زئاج فقو وهو . يدنواجسلا ةلعب هللعو .زئاج فقو :يروباسينلا هنع
 دلا فحصم يف فقو ةمالع هيلع ٹیک ملو

Kxيب را 00 ع حسد 2 < -ج6 أ  

 .[۱۹ :كلملا] رب میش

 )٦( ےک م ےہ
 . ي نشيقوإ# : فقولا عضوم -

 :لاق ءيدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دماشلا ۔

 .”10/؟ ىدهلا رانع )١(

 ١١79. 7" فوقولا للع (۲)

 ) )۳قباسلا ٠۰۲۹/۳.

 .هالا/ /ىفتكملاو ء۶۳۷٦ /فانتئالاو عطقلاو ء۱۲١۱ /فقولا حاضيإ :رظنا )٤)

 /٥٦١. دصقملاو

 )٥( ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ :رظنا ٦/۳۱۹.

 )٦( فوقولا للع ٠١١۲/۳ .



 - ۴۴١ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 م 55 (0 : (٢)
 دنع نسح ففو وهو . "”يروباسينلا هعسو < '”للعي ملو «(م - نضبقيو)

 «يراصنألاو «ينادلا دنع ماتو ؛ساحنلا دنع فاكو «يرابنألا

 وهو .ةنيدملا فحصم يف (ج) ةمالع هيلع تتبثأ دقو ." ينومشألاو )۳)

 .باوصلا

 .[۳۳ :ملقلا] کومل أوك وت 5 أ ا ا ڈال توا ۰۳

 (ربكأ) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 اوراتخا امل نوملعي اوناك ول يأ «باوجلا فوذحم (ول) نأل ء(م )

 اًقلعم (ربكأ ةرخآلا باذعلو) هلوق راص لصو ولو «ىندألا ىلع ربكألا

 كلذ یف هعبت دقو . لاحم وهو (نوملعی اوناك ول) نأ طرشب

 «ىنادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكسو .'''يروباسیٹنلا

 ةمالع هيلع تتبثأ دقو .“'نسح فقو ينومشألا هنع لاقو . "”يراصنألاو

 .باوصلا وهو .ةنیدملا فحصم يف (ج)

 ٤ ملقلا] ہک موظكم وشو ٰیدا د ټو آ باک یگ ال الو کیر كح رضاهم ۔ : ٤۸[.

 )١( فوقولا للع :رظنا ٠١۳۲/۳ .

 . ۳۲٤/٦ نآرقلا بئارغ :رظنا (۲)

 . ٥٦۳ /دصقملاو ء۷۹ / یفتکملاو ٥۳۸ /عطقلاو ء٥٠١٠ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 )٤( فوقولا للع ۳/٠١۳١ .

 )٥( فوقولا للع ۳/٠٠١١ .

 )٦( نآرقلا بئارغ :رظنا ۳۳۳/۹ .

 ء۸۲ /ىفتكملاو ء٤٤٥٦ /فانتئالاو عطقلاو ء 505 /فقولا حاضيإ :رظنا (۷)

 . ٥٦٥ /دصقملاو

 . ۳۰٥۸/۲ ىدهلا رانم (۸)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠

 . ول ياتو :فقولا عضوم -

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 «فوذحم لوعفم لب ءهمدقت امل فرظب سيل (ذإ) نأل «(م ) (توحلا)

 نأ ىلع ءانب (م ) (توحلا) :لاق «يروباسينلا هعبتو .'''(ذإ) ركذاو : يأ

 «ينادلاو ءساحنلاو «يراينألا هنع تكس دقو .""ركذا لوعفم (ذإ)

 ةمالع هيلع تبثت ملو . (زئاج) ينومشألا هنع لاقو «“يراصنألاو

 .زئاج هنأ باوصلاو .ةنيدملا فحصم يف فقو

 ررر

 ایر (©) وج عَنِ نووي خلا وعم ال زہر اب کول اورفك نیلا اکی ناو ۔ ٥
 .[55 ۔ ١١ : ملقلا] ہک لعل رک الإ وہ

 . ييو كَ ایر :فقولا عضوم ۔

 وهو ءاورفک نيذلا لوقم هدعب ام راصل لصو ول هنأل »)م ۔) (نونجمل)

 «يرابنألا هنع تكسو .“یروباسینلا هعبتو هلا نم رابخإ

 يراصنألا دنع وهو '' (فاك) ینادلا هنع لاقو .2“”رساحنلاو

 ۔۱۰۳۸/۳ فوقولا للع )١(

 )٢( فوقولا للع #/١١8.

 . ۳۳۲۳ ٦/ نآرقلا بئارغ (۳)

 (٤) /دصقملاو ء۸۳١٦ /ىفتكملاو ء٥٤٤٦ /عطقلاو ء٥١٥٤ /فقولا حاضیإ : رظنا ٢٦٥ .

 )٥( ىدهلا رانم ۳٥٣۹/۲۔

 )٦( فوقولا للع ۱۰۳۸/۳.

 ) )۷قباسلا ۱١۳۸/۳ .

 . ۳۳۳ ٦/ نآرقلا بئارغ :رظنا (۸)

 .٤٠٠/عطقلاو ء٥٤٥٠ /فقولا حاضيإ :رظنا (۹)

 )٠١( /ىفتكملا ۹۸۳ .



 ۲٢ ' هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 هيلع تبثت ملو .'''ہلصو زوجي الو ء(فاک) ينومشألا دنعو ء'''(نسح)
 ول ءقح ىلع يدنواجسلاو .ةيآ سأر هنأل ةنیدملا فحصم يف فقو ةمالع

 . ةيآ سأر نكي مل

 ٢ - ؟ ۔١:ةقاحلا] ہک قا ام تیرا امو اک قام ام 9 کالم - ٣[.

 . 4( ةا اء رت انو : فقولا عضوم -

 لامتحال :لاق «يروباسينلا فقولا اذهب درفت : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .يرابنألا دنع مات فقو وهو ."”فانئتسالا وأ لاحلل ہدعب واولا

 ىريو ؛قلطم فقو هنأ ىريف يدنواجسلا امأو «ينادلاو «ساحنلاو

 ءاّمزال نوكي الو ءةیآ سأرو ءمات فقو وهو . “فاك فقو هنأ ينومشألا

 .رابخإلل ءاج فانئتسا هدعب ام نأل

 رخوب ال ج اکل وا لج نإ سش جل لإ مکس کیو 7ہ ۷
 ؛ :حیت) نت ٹک

 . رود الم :فقولا عضوم ۔

 (رخؤي) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا _

 ° ترفك امل نوملعت متنك ول يأ «باوجلا فوذحم (ول) نأل ء(م)

 )١( المقصد/٥٦٦.

 )٢( /یدھلا رام ۳۰۹.

 . ٠٤٤/٦ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ :رظنا (۳)

 )٤( /فقولا حاضیإ :رظنا ٦۰٥ فوقولا للعو ء٤۰۸٦/یفتکملاو ء٤٦٤٦ /عطقلاو ۳/

 ىدهلا رانمو ء۹ ۳٦٣/٢۔

 )٥( فوقولا للع ۱۰١۱/۳.

 )٦( قباسلا ۳/٠٠١١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣٣

 ؛ينادلاو ء.ساحنلاو «يرابنألا هنع تكسو '''يروباسیٹلا

 :هريدقت ءفوذحم اهباوج نأل ءزئاج : ينومشألا هنع لاقو .'''يراصنآألاو

 يف (ىلص) ةمالع هيلع تتبثأ دقو . "”هتعاط ىلإ متردابل نوملعت متنك ول

 .ينومشألا هلاق ام باوصلاو .ةنیدملا فحصم

 او ھر یس تور چے ےہ ےگ سم مح رصرص ا ےھر گو اس ےہ و جمر ل رك ريل

 ملأ يلؤأ َنبْذَكَملاَو نزد (2) الج ارجھ مرحه نولوٹب ام لع ربضصاوالف ۔۸

 ٠١ -١١[. :لمزملا] اليل رمَلَهَمَ

 کر

 .«اليمج اربھڑ٭ :فقولا عضوم -

 ةجح الو . يروباسينلا هموزلب درفت :عضوملا اذهل دماشلا ۔

 ىنعملا مهوي ال هلصوو قیآ سأر وهف .مزاللا نم هنييعت يف يروباسينلل

 .دارملا

 ےود وچ س توپ وہم ہہ دل ےہ

 .[۲۹ ۔۸ : رثدملا] رتل دِل اک ردن الو یب الل ۔۹

 يف هل ةجح الو .“'یروباسینلا هموزلب درفت : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .دارملا ريغ ینعم مهوي ال هلصو نأل ءمزاللا نم هنييعت

 ٠ - ۔ ۲۸ :أبلا] ابد ُهَئنصْحَأ وی لو (2) اباَذِك ايا اودکوالف ۲۹[.

 - .«!ذك :فقولا عضوم

 .”55؟/5 نآرقلا بئارغ :رظنا )١(

 . ٥۷۰ /دصقملاو ء۸۸ /ىفتكملاو ء٥٥٦٥ /عطقلاو ء۹١٥٦ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 ۔۷/۲٦۳ ىدهلا رانم (۳)

 ۔۳۷۷ ٦/ نآرقلا بئارغ )٤(

 ۔۳۸۵ ٦/ نآرقلا بئارغ )٥(



 ٠٠ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 يف هل ةجح الو .'''یروباسینلا هموزلب درفت :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 .دارملا ريغ ىنعم مهوي ال هلصو نال «مزاللا نم هنييعت

 ١ - :تاعزانلا] ہک دن فجر موي ایل مما ترا ا ٥ ۔ ٦[. عع ےہ

 . 4 أ تلف : فقولا عضوم -

 (اًرمأ) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 «نثعبتل ءايشألا هذهب مسقأ يأ ءهدعب فوذحم مسقلا باوج نأل ء(م ١

 ىضقنا دقو «تاربدملل اًقرظ (موي) راص لصو ول هنأل ءمزال هيلع فقولاو

 كلذ يف هعبتو . "اهعبتت (موي) لماع لب ءمویلا كلذ يف ةكئالملا ريبدت

 لاق نم :لاقف ساحنلا امأو « يرابنألا هزواجت دقو .''*”يروباسينلا

 لاق نمو .مامتلا انهاه لاق (ىشخي نمل ةربعل كلذ يف نإ) مسقلا باوج

 (اًرمأ تاربدملاف) فقولا :لاق ىنعملا ملع دق هنأل فوذحم باوجلا

 هزواجتو "ءارفلا بهذم اذهو «نيساحتلو نثعبتل هدنع ريدقتلاو

 ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع تبثت ملو .“'يراصنآألاو ء'ینادلا

 هم رو رم راس

 ٠١[. ۔ ۹ :تاعزانلا] ہکةَرفاا دودو درمان اَن وأوقب ای ةعشخ اهردصبأ #» ۔ ۲

 )١( نآرقلا بئارغ ٦/٤۲۹ .

 . ٠١۸١/۳ فوقولا للع (۲)

 ٠۰۸٦/۳. فوقولا للع (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغ :رظنا ٦/٤۳۸ .

 )٥( :رظنا الإيضاح/51١9.

 )٦( /فانتئالاو عطقلا 57٠١.

 ٦٦٦. /یفتکملا :رظنا (۷)

 ۔۳۹۱/۲ ىدهلا رانمو ء۸۳٣٦ /دصقملا :رظنا (۸)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 . © ٌةَمِئَح امرأ :فقولا عضوم -

 : لاق ؛يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ,"'ايندلا يف مهلوق ةياكح ءادتباو ةمايقلا فصو يهانتل (م ) (ةعشاخ)

 مامتلاو : ساحنلا هنع لاقو «“يرابنألا هنع تكسو ."”يروباسينلا هعبتو

 دنع حلاص وهو .''(مات) :ينادلا هنع لاقو ."*”#ةَمِدَح اهرب
 ملو .”"”نسح (ةعشاخ) ىلع فقولا نأ ينومشألا ىريو ؛'"”يراصنألا

 فقو هنأب لوقلاو .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع تبثت

 ١١ - :تاعزانلا] دو رجب یه ا © راح هرک ادِإ كني واق ٢١ ۔ 1[.

 . ريا : فقولا عضوم -

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ريدقتب ىلاعت هللا رابخإ ءادتباو راكنإلاب مهلوق يهانتل ء(م ) (ةرساخ)

 هنع لاقو ''”'يرابنألا هنع تكسو .2'''”يروباسينلا هعبتو 2" ””اوركنأ ام

 )١( فوقولا للع ۱١۸۷/۳ .

 )٢( فوقولا للع ٠١۸۷/۳ .

 . ٦٣۸/٦ نآرقلا بئارغ :رظنا (۳)

 501١9. /فقولا حاضيإ :رظنا )٤(

 . ٠٦١ /عطقلا :رظنا (5)

 )٦( /یفتکملا ٥٦٦۔

 . ٥۸۳ /دصقملا :رظنا (۷)

 ۔۳۹۲ /۲ ىدهلا رانم :رظنا (۸)

 . ۱٠۸۷/۳ فوقولا للع (۹)

 . ٠١۸۷ /۳ قباسلا ردصملا )٠١(

 )١١( نآرقلا بئارغ : رظنا 8/5"5 .

 )١١( /فقولا حاضيإ :رظنا ٥٠۹۰ .



 ۷۲۳۵۰. هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 ءاضقنا هنأل ءمات فقو : ينادلا هنع لاقو « "فاك عطق :ساحنلا نبا

 دنع مات وهو .””ىلاعت هللا مالک نم كلذ دعب امو ثعبلا يركنم مالك
 اهدعب نأل «(ةرساخ) ىلع فقوي ال هنأ ينومشألا ىريو ."”يراصنألا

 ملو .ةرساخ انتدر تناك ةرضاحلا ىلإ انددر نإ يأ «هلبق ام باوج

 لاقي ام دوجأو .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع تبثت

 هرؤءو ہہص وكر يرام و 02 سا ر ملک هرب

 :تاعزانلا] 6 یو دملا دولاب هير هدا ذإ تزل قسوم ثیدح كللأ لهم - 5

 ١٠١-5١ ١[.

 . “اک قوموم ثيِدَحإ» :فقولا عضوم -

 (ىسوم) :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه : عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 وه لب ءلاحم وهو «ثيدحلا نايتإل اًمرظ (ذإ) راص لصو ول هنأل «(م 2

 هنع تكسو «يروباسينلا هقفاو دقو (ذإ) ركذاف يأ «فوذحم لوعفم
 ج . 'يراصنألا ہزواجتو . ساحنلاو «ينادلاو ٣ یرابنألا

 امأو

 )١( /عطقلا :رظنا ۵٦٥ .

 )٢( /یفتکملا :رظنا ٠٠٦ .

 ) )۳/دصقملا ٥۸۳ .

 ۔۳۹۲/۲ ىدهلا رانه )٤(

 )٥( فوقولا للع ۱١۸۸/۳ .

 )٦( فوقولا للع ۱١۸۸/۳ .

 . ٦٢۸/٦ نآرقلا بئارغ : رظنا (۷)

 . ٦١۹ /فقولا حاضيإ :رظنا (۸)

 . ٦٠٦ /یفتکملا :رظنا (9)

 . ٠٠١ /عطقلا :رظنا )٠١(

 )١١( /دصقملا : رظنا ٥۸۳ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 تبلت ملو .''"يدنواجسلا هللع امب للعو «مات هنأ ىريف ينومشألا

 . مات فقو وهو .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع

 ١6 - :سبع] کرک مت فحم ف اب رد ءاش نفل 17 1[.

 . کد ام نال :فقولا عضوم -

 :لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا ۔

 ركذي نأ ءاشي نم ركذ لحم فحصلا تراص لصو ول هنأل ء(م ) (هركذ)

 هعباتو ."ةمركم فحص يف وه :ريدقتلا لب ءلاحم وهو ءنآرقلا

 ًادتبم ربخ هنكلو «هلبق امب قلعتي نأ زوجي ال فرظلا نأل «يروباسينلا
 ٠ ”يرابنألا دنع نسح فقو وهو . “فحص يف وه يأ فوذحم

 ,"”يراصنألاو “٠ ينادلا دنع فاك وهو 0 رساحنلا هزواجتو

 سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو ةمالع هيلع عضوت ملو .'"”ينومشألاو

 .فاك فقو وهو .ةيا

 ٦ :ةيشاغلا] کرم درس اہ € ذي راج عالم ۔  ۱١۔ 1[.

 . 3(4 رج ع ايفل :فقولا عضوم -

 )١( ىدهلا رانم :رظنا ۳۹۲/۲.

 ) )۲۔۱۰۹۳/۳ فوقولا للع

 ) )۳قباسلا ردصملا ۳/ ۱۰۹۳.

 )٤( نآرقلا بئارغ ٤٤٥/٦ .

 )٥( /فقولا حاضيإ :رظنا 57١.

 )٦( /عطقلا :رظنا ۵٦٥ .

 . 1٩۸ /یفتکملا : رظنا (۷)

 . ٥۸١ /دصقملا :رظنا (۸)

 .۔۳۹۰۱/۲ ىدهلا رانم :رظنا (9)

 .77١١/فوقولا للع )٠١(



 ٠.۴۳۷١ هيف فلتخملا مزاللا فقولا :عبارلا لصفلا

 : لاق «يدنواجسلا دنع مزال فقو وه :عضوملا اذهل دهاشلا

 نيعلا نأ ىلع ءاهل ةفص اهدعب ام راص لصو ول هنأل (م ) (ةيراج)

 نسح وهو «يروباسينلا هعباتو ''لاحم وهو ءةعوفرم ررس ةيراجلا

 هنع تكسو «ينادلا نع فاكو “ساحنلا هزواجتو «'"”يرابنألا دنع

 ةمالع هيلع تبثت ملو . فاك هنإ :لاق ينومشألا نکل ء“يراصنآألا

 .فاك فقو وهو .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم يف فقو

 ۔[٦- ٥ :دلبلا] ادب لام تکنھا لوقب مال دحآدبلع رق نأ نأ بسیا ۔ ۷ 0 کک س رس 2 ےک رےہ رس تعيس << ے وص چ
 20.ص

 :لاق ‹يدنواجسلا دلع مزال فقو وهو :عضوملا اذهل دهاشلا

 هَل اًمصو ادي لام تکا لوٹی راص لصو ول هنأل e) 35 (دحأ هيلع)

 ماتو ء'''ساحنلا دنع فاك وهو ء'''*یروباسینلا هعبتو لاحم وهو )١١() 7

 )١( /قباسلا ردصملا ۱۱۲۳.

 ۔ ٦۸۸/٦ نآرقلا بتارغ :رظنا (۲)

 .۵۲۹/فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 . ٥۷١ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٤(

 11١۷. /ىفتكملا :رظنا )٥(

 )٦( /دصقملا :رظنا ٥۹۲ .

  )0ىدهلا رانم :رظنا ٢/ ٦١٤۔

 ) )۸هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا وأسرارہ/۹٤.

 ) )۹۔۱۱۲۹ /فوقولا للع

 )٠١( نآرقلا بئارغ :رظنا ٦/٥١۱ .

 )١١( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٥۷١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 تبثت ملو . ین ومشألاو «"يراصنألاو ينادلاو «يرابنآلا دنع

 . مات فقو وهو .ةيآ سأر هنأل ةنيدملا فحصم ىف فقو ةراشإ هيلع

 «بوجولا : لیقو موزللا فقولا اذه مكحو : مزاللا فقولا مکح

 سيلو ءمزاللا فقولا نم الدب ءبجاولا فقولا مهضعب هيمسي كلذلو

 «ةءارقلا ةدوج هيلع بئرتي يذلا «يعانصلا بوجولا دارملا لب کرت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .“”لیترتلا لامجو ءادألا ةناتمو

 . كك وت

 )١( /فقولا حاضيإ :رظنا ۰٥٥ .

 /ىفتكملا :رظنا (؟) ٠۲١ .

 ٥۹٤. /دصقملا :رظنا (۳)

 )٤( /ىدهلا رانم :رظنا ٦١٤/٢.

 )٥( /نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا ۲٥٢.
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 ' ۲٤١ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 ۔ .٠

 هفیرعت

 :ہانعمو .ةبقارملا فقوو «ةقناعملا وأ قناعتلا فقو ىمسي

 فقو يمسو .''هقنع نم هقنع ىندأ :اًقانعو ةقناعم هقناع :لاقي «براقتلا

 «ناتملكلا ناتاه هيف تعمتجا يذلا عضوملا بقاري ئراقلا نال ةبقارم

 هتءارق نيح ظحاليو ئراقلا بقري عماسلا نأل وأ ءامهدحأ ىلع فقيل

 هيف بر ال بتلا كلذ : ىلع فقولا لثم < اهيلع فقي يتلا ةملكلا فرعيل

 ٤ے عير برأ لع ةمرع اإ ق ىلع فقولاو «[۲ :ةرقبلا] قمل ىده

 اذه يمسو ٦٢[. :ةدئاملا] *«تريَقسمْلا ِمْوَقْلَا لع سات الف ٍضَرَأْلا ف ت َتروُهبتي

 «ىرخألا نيتملكلا نم لك ةقناعمل «ةقناعملا فقو فقولا نم عونلا

 "رحاو عضوم يف امهعامتجاو

 «يناثلا زواجتي نأ همزل لوألا ىلع فقو اذإ ئراقلا نأ ينعي اذهو

 ىلع فقولا زوجي الو «ىناثلا ىلع فقی نأ همزل لوألا زواجت اذإو
 649 عض ىلا

 ةعماج ةلجم :رظناو ء٤١١۲ /١ناقتإلاو ء۲۳۷/۱ رشنلاو ء٣٣٦۳ ١/ ناهربلا :رظنا )١(

 .۲۹۸ /مامإلا

 برعلا ناسلو ء١١١١ ٤/ حاحصلاو ء٤/۹٥۱ ةغللا سيياقم مجعم يف قنع ةدام )٢(

TV 

 . 4١ /ءادتهالا ملاعمو ء٣٤٦٥ /هب قلعتي امو ةينآرقلا تاءارقلا ملع تاحلطصم مجعم : رظنا (۳)

 ملاعمو ۲٤٤/٢ ناقتإلاو ء۲۳۷ /۱ رشنلاو ء٣٦۳٠ ١/ نآرقلا مولع يف ناهربلا :رظنا )٤(

 ۔۳۹ /ءادتهالا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 ءءادتبالاو فقولا بتک اهنم «ةريثك رداصم يف فقولا اذه درو دقو

 مامإلا هيلع هبن نم لوأو .تاءارقلاو نآرقلا مولعو ريسفتلا بتك اهنمو

 عماج) باتك بحاص يزارلا لضفلا وبأ دمحأ نب نمحرلا دبع ئرقملا
 ةمالعلا هلعج دقو ."”ضورعلا يف ةبقارملا نم هذخأ هنإ :لاقو ء(فوقولا

 «ماتلاك ءاهنم دحاو يف هلخدي ملف ؛فقولا عاونأ نم اًعون يسقافصلا

 . "”(بذاجتلا) هامسأو ءزئاجلاو «يفاكلاو

 :هعضاوم

 ةروس يف عضومو ء[٢۱۷ ةيآلا] فارعألا عضوم ةديدجلا ةعبطلا نم فذح

 . عضاوم ةعبرأ تيقبو ء[٤ ةيآلا] ميهاربإ

 ضعب اهيلع صن ىرخأ عضاوم تدجو يننأل ؛ةنیدملا فحصم يف ركذ ام

 : اهيف ىيأر نيبأو فةلمجم اهركذأس ‹ مهتافلۇم یف ءاملعلا

 ١ - :ةرقبلا] ہک َنیقلََل ىذه هيف بیر ال بتلا كلّدإم : فقولا عضوم ۲[.
 م

 ر جرس

 حصي ناتملكلاو «هيفظو بر ال نیب فقولا قناعت :هيجوتلا -

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 ؛سنجلل ةيفان (ال) نوکت (بیر ال) ىلع ئراقلا فقو اذإ هنأل .ةيناثلا

 :هريدقت ردقم ربخلاو «بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا (بیر)و

 (هيف) ىلع فقو نم امأو ."”رخؤم أدتبمو ءمدقم ربخ :(ىده هیف)و «(هيف)

 ا ٠١ /بذاجتلا فقوو ( رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا : رظنا (١)

 . ١٠/(ميركلا نآرقلا يف ةقناعملا) بذاجتلا فقوو 21١77 /نيلفاغلا هيبنت :رظنا )٢(

 . ٦٤/٤ يرابنألا نبال نآرقلا بيرغ بارعإ يف نايبلا :رظنا (۳



 ٠ £ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ (ىده)و .اهربخو ال مسا (هيف بير ال) نوكيف

 ىلع ءاّنسح (هيف بير ال) ىلع فقولا يرابنألا نبا دع دقو .'' ید وه)

 . فاك هنأ ىريف ینادلا امأو ء''(نینمؤملا دنع هيف بير ال) ريدقت

 نبا ركذو ١[ :ةدجسلا] «َنيِملْمْلا بر نم هيف بير ال بدك ليت : یلاعت هلوقب

 ىلع صنو ءةفص (ىده) عقت نأ زاوج يلع وبأ دعبتسا دقو .''(یدم هيف)

 اهنأ نايح وبأ ركذو «نايح وبأو يربكعلاو يرابنألا نباو تاكربلا وبأو

 مظنلا نأل «ةدجسلا ةيآ ىلع ةرقبلا ةيآ ساقت نأ نكمي الو ."””ةمزال لاح

 امهالكو «(هيف) ىلع فقولا وه ريسفتلا لهأ رثكأ هيلع يذلاو .فلتخم

 هيلع لمتشا ام لك يف لماكلا باتكلا هنأل «نيينعملا عستي ىنعملاو «زئاج

 .دصاقمو ناعم نم

N اعف ۃضوعب ام التم بري نأ ءحَسْسَم ال هللا َنإ# :فقولا عضوم - ؟ 
 اص ےس

 .[؟5 :ةرقبلا] اهو

 ےک رک رصاص رک ریس رم

 حصي ناتملکلاو «اًمالثم##و «الثم# نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 )١( فوقولا للع :رظنا  /1١ىدهلا رانمو ء۱۷ ١/ 2514/فحصملا شماه ىلع دصقملاو 7 .

 ۲٥٢. /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 ) )۳/یفتکملا ۱٥۱۹.

 )٤( ناقتإلاو ء۳۹/۱ میظعلا نآرقلا ریسفت :رظنا ۱۸۲/۱.

 )٥( نآرقلا بارعإو ء۳۱۱/۱ جاجزلل نآرقلا يناعمو ء۱۹۹/۱ ةجحلا :رظنا للنحاس١/

 زيجولا ررحملاو ء۱۲۰/۱ فاشكلاو ء۱۷/۱ نآرقلا بارعإ لكشمو ء۰ ١/249

 نايبتلاو «هدعب امو 15 /١نآرقلا بارعإ يف نايبلاو للعكبري١/  2١١.طيحملا رحبلاو



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 ءاَعون يأ :لاثمألا نم اًبرض نيبي يأ (الثم برضي نأ) :هلوقف .ةيناثلا

 ٍلّكمب ةجحلا مزلي نأ ىنعملا ءيجيف «ةلذلا برض لثم نوكي نأ لمتحيو
 وهو مّدُق «يناثلا :ليقو «لوألا لوعفملا وه :ليق «هب لوعفم (اّلثم)و ءام

 :(ةضوعب ام) :هلوقو .'''نیلوعفم ىلإ ىدعتي (بّرض) نأل ءريخأتلا ةين يف

 : نيتهج نم (ةضوعب) يف بصنلا

 نأ ييحتسي ال هللا نإ :لاق هنأك ةدئاز (ام) نوكت نأ :امهادحإ

 ةر امم :هلوقك ةدكؤم ةدئاز (ام)و ءةضوعب الثمو الثم ةضوعب برضي

 ضفاخلاو ءاهل بارعإ ال هنأ الإ ء[۹٥۱ :نارمع لآ] هَل تنل لأ نب
 اهيلع فقو الو .'''طقف ديكوتلا اهانعمو ءاهدعب ام ىلإ اهادعتي بصانلاو

 برضي نأ ييحتسي ال هللا نإ :ريصي ىنعملا نأل «بارعإلا اذه ىلع

 .(اًلثم) ىلع فقولاف «الثم اهقوف امف ةضوعب

 هللا نإ :ىنعملا نوكيف «ءيش ةلزنمب ةركن (ام) نوكت نأ :ةيناثلا

 نم (ةضوعب) لدبأ مث ءایشألا نم اًئيش اًلثم برضي نأ ييحتسي ال

 (ةضوعب)و "'(اھقوف امف ةضوعب) :لاقف (ام) ىلع فقولا نوكيف«(اًئيش)

 '!یودھملا ىلإ هبسنو ةيطع نبا هركذ (ام) ل ةفص وأ «(الثم) نم لدب

 عنمو (ام الثم) ىلع فقولا ساحنلا حجرو .(ام الثم) ىلع فقولا نوكيف

 )١( زيجولا ررحملا ۱/ ۱۱۰.

 يناعم : رظنا ءہریغ راتخاو يربطلاو ءارفلا هركذ دقو ء۷۰/۱جاجزلل نآرقلا يناعم (۲)

 /١نآرقلا بيرغ يف نايبلا :رظناو ء۱۸۰ ۔ ۱۷۹۸/۱ نايبلا عماجو ء۲۱/۱ ءارفلل نآرقلا

 ١/ ۲٦٢. فاشكلاو ء۰

 . ١/ ۸١ نايبلا عماجو ء۷۰ ١/ جاجزلل نآرقلا يناعمو ء٢۲ ١/ ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا (۳)

 )٤( زیجولا ررحملا ١١١/١.



 20 ليو بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 ًادتبي الف ديكوتلل ةدئاز تناك نإ (ام) نأب كلذ للعو «(اًلثم) ىلع فقولا

 .“(داثم) نم لدب يهف ةركن تناك نإو ءاھب

 و ص 8 ےس ےہ ر ےہ

 اکرم تلا نم وون ۾ ساتل ےص حا دو وف : فقولا عضومد ۳
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 .[95 :ةرقبلا] تومي

5 1 59 ۷) 0 00 

 حصي ناتملكلاو «أعّرفألو ةو نيب فقولا قناعت :هيجوتلا -
 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 ريدقتلاو رمضم مّسقلا نأل كلذو ءديكوتلل نونلاو ماللا تلخد .ةيناثلا

 «نونلاب اًضيأ هدكأو «ديكوت مسقلاو «مسقلا باوج وهف ء(مھندجتل هللاو)
 ةنجلا نأ اوعّدا نيذلا مهف «دوهيلا نع ةميركلا ةيآلا يف ثيدحلا قايسو

 وأ اًدوه ناك نم الإ اهلخدي نل اهنأو ءمهريغ نود نم ةصلاخ مهل
 ںیاَتلا محا َمُہتَدَجََلَولف : هيبن اًبطاخم لاقو «مهاوعد هللا لطبأف «یراصن

 مهف ؛ةفیخس ةصيخر تناك ولو ءاهب مهقلعتل ةايحلا تركنو هووَبَح لع

 ىلع (مهدحأ) يف ريمضلا دوعيو ءاوكرشأ نيذلا نم رثكأ اهيلع نوصيرح
 نمو) يف واولا نوكتو :'””اهيلإ نورئاص مهنأل ءدوھیلا ىلع لوقلا اذه

 نوكيف «قباسلا ىنعملا ىلع لومحم فطعلاو «فطع فرح (اوكرشأ نيذلا

 نوكيف «فانئتسالل واولا انلعج اذإ امأ .«مَرْشَأ يذلا نمو ىلع فقولا

 نم ةفئاط نع رابخإلا نوکیف «ريغتي ىنعملا نکل ء٭وزَحلف ىلع فقولا
 نيذلا نمو :مالكلا نأكو «سوجملا مهو مهدحأ دوي مهنأ نيكرشملا

 ليئارسإ ينب هيبشت اذه يفو ءةنس فلأ رمعي ول مهدحأ دوي موق اوكرشأ

 (١) /ددعلا مامإلا ةعماج ةلجمو ء١ فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠٤ .

 طيسبلا ريسفتلاو ء۱۰۳۸/۱ يبلعثلا ریسفتو ء۱۷۸/۱ جاجزلل نآرقلا يناعم رظنا ع ۳/٠١١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 57

 فقولا نأ الإ «يناثلا وأ لوألا ىلع فقولا زوجيو ء''نیکرشملا نم موقب

 . ىنعملا هبلطتي امل مكحأ يناثلا ىلع

 اَم ثْيَعَو واحلا ٍرِجْسَمْلا ٌرطَس َكَهَجَو لوف تجرح يح نمو :فقولا عضوم - ٤
27 

 ٠١١[. ۔ ۱٥١ :ةرقبلا] چک نو

 حصي ناتملکلاو ؛٭ دولت وچ ودَتمنال نيب فقولا قناعت :هيجوتلا - راس ر

 ىلع افقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 # ينم اولظ زا اَلِإإ» : هلوق یف ءانثتسالا ىف ءاملعلا فلتخا دقو .ةيناثلا

 : نیلوق ىلع

 سانلا : اولاقف الصتم هولعجو هرهاظ ىلع ءانثتسالا اوححص :لوألا

 ىلإ مهتالص يف ۔ لک هللا لوسر ىلع نوجتحي اوناك ءدوهيلا مه انهاه

 مهانيده ىتح مهتلبق نيأ هباحصأو دمحم ىرد ام :نولوقيو ؛سدقملا تيب

 ةلبقلا تفرص املف .''انتلبق عبتيو اننيد يف دمحم انفلاخي :نولوقيو «نحن

 قحلا نوفرعي نيذلا دوهيلا مه (اوملظ نيذلا الإ)و .مهتجح تلطب

 . ""اومتكف ةبعكلا ىلإ لّوحي هنأ مهبتك نم اوملع دقف «هنوركنيو

 ةجح سانلل نوكي ال يك اولاقف اًعطقنم ءانثتسالا اولعج :يناثلا لوقلا

 ۔۱۸۲/۱ زيجولا ررحملا :رظنا )١(

 )٢( جاجزلل نآرقلا يناعم :رظنا  ۲۲٦/١۔۳۱/۲ يربطلل نايبلا عماجو ء۲۲۷ ۔ ۳۲٢

 يبلعثلا ريسفتو ١ +“ طيحملا رحبلاو 55١/١.

 ٦٠٤. /*طيسبلا ريسفتلا :رظنا (۳)



 ۔ ٣٢۷ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 امک وھو : ءارفلا لاق «نيكرشملاو دوهيلا نم (اوملظ نيذلا الإ) ؛«مكيلع

 .۶'!یرز ملاظلا الإ نودماح مهلك سانلا :لوقت

 مِم اَنْلَسَرَأ اگ :هلوق نم فاكلا قلعت يف يناعملا بابرأ ملكتو

 الو ةلص نم وهو هلبق امہ قلعتم هنأ ءامهدحأ :نيلوق اوركذف الور

 ءالوسر مكيلإ يلاسرإك مكيلع يتمعن متألو : ىنعملا نوكيف يلع تمت

 :هلوقل ةلص چا ك9 نأ :يناثلا لوقلا .كلت تممتأ امك هذه متأ يأ

 مكتلم نايبب مكيلع يتمعن متألو : ینعملا ريصيو ء(نودتھت مكلعل)

 لجأل ؛نودتھت مكلعل - #44 ۔ ميهاربإ يليلخ نيد ىلإ مكيدهأو ءةیفینحلا
 ةصاخو «نيعضوملا الك يف زئاج فقولا نأ ىرأو .اًلوسر مكيف انلسرأ نأ

 .لوألا نم ىلوأ يناثلا ىلع فقولا نأ الإ .ةيآ سأر امهيلك نأ

 ق وم 4 او كلا لز ییا اوقلت الو هلآ لیس ىف وقف :فقولا عضوم ۔٥

 .[۱۹ :ةرقبلا] 4َنيِنسَحُمْلَأ بلا

 حصی ناتملکلاو یھ حاولو 4 ا نیب فقولا قناعت : هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 . نیعضوملا ىلع فقن نأ نكمي عضوملا اذه نكلو «ةيناثلا

 دعب لاملاب داهجلاب رمألل ةقوسم ةلمجلا ليلا ىلع لوألا فقولا

 «ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلإ وه رمألا اذه ىف طيرفت لكو ؛سفنلاب رمألا

 ء١٦ :لحنلا] سور ٍضْرَأْلا ف لاو : لثم هسفنب ىدعتي ىقلأ لعفلاو

 )١( فاشكلاو ء۹٤١٦ /طيسبلا ريسفتلاو ۲۲۷ /۲ هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا ١۱/۳۲۳
 فوقولا للعو ١/٠١۸ .

 ٦١٤/۳ طيسبلا ريسفتلاو 28/١ فانتئالاو عطقلاو ۲٦/٢ نايبلا عماج :رظنا (۲)

 . ٥ ٥ددعلا مامإلا ةعماج ةلجمو ٦٤٤/٤ طيحملا رحبلاو



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 نوكيف ء(اوقلت) ب ناقلعتم (ةكلهتلا ىلإ) رورجملاو راجلاو ءءابلاب ىدعتيو
 يناثلا ىلع انفقو اذإ امأ .ةیفانثتسا ارا ةلمج نوكتو ءاتسح فقولا

 «(اوقفنأو) ىلع ةفوطعم (اونسحأو) ةلمج نوكتف «لوألا نود (اونسحأو)

 فقولا نأ الإ .زئاج نيفقولا الكو .اونسحأو هللا ليبس يف اوقفنأو ینعملاو

 . نیتلمجلا يف ىنعملا عاستال كلذو '''دوجأ (ةكلهتلا) ىلع

 یک لص لإ ني عنادا انماء لا اهيا :فقولا عضوم ٦
2 

 بح دلا هما اڪ بيكي نأ ناک ب ای الَو ل ذصلاب اڪ کتب کیلو یتا
 ا

 .[۲۸۲ :ةرقبلا] ايس ُهَنِع َسَكَبَي الَو هيوم ا( یَا ع ىلا بينتو

 ُهَمَلَع امكحالو کي نأ اک بأي الوالف نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا حصي ناتملكلاو هنا

 بتاكلا ىلع بجاوف « عنتمي ال يأ بأي الَوإ» . ةيناثلا ىلع فقي الف امهادحإ

 لعف (بأي)و ءةيهان (ال)و .فطع فرح (واولاف) ءةباتکلاب رمأ اذإ بتكي نأ

 لحم يف اهزيح يف امو (نأ)و «لعاف (بتاك)و «ةيهانلا الب موزجم عراضم

 «فوذحم ردصمل ةفص يهف «لثم ىنعمب (فاکلا)و «ضفاخلا عزنب بصن

 ةلمجف .«َبْنَكَي نأ ىلع ئراقلا فقو اذإف .'"”ةباتك بتكي نأ ريدقتلاو

 فقو اذإو .ةديقم ريغ نوكت هتباتكو «بتكي نأب ةقلعتم لا هلع اڪ

 رخأتملا لعفلاب ةقلعتم ةلمجلا هذهف ها ُهَمَلَع کال ف ىلع ئراقلا

 يناثلا فقولاو . هلا هملع ام نمض ةديقم نوكت انه ةباتكلاو بيوم

 ديجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلاو ۲۸۳ /١فوقولا للعو ء۹۳ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 ۲٥٢/٢. هنايبو ميركلا نآرقلا بارعاو ۱

 )٢( هئايبو ميركلا نآرقلا بارعإ :رظنا ١/ ۳۷١.

 ء٤/۸۸٦طیسبلا ريسفتلاو 2759/١ يوغبلا ريسفتو ء۱۷۸۹ ١/ /يبلعثلا ريسفت :رظنا (۴)

 ٢٥٥. /؟زيجولا ررحملاو 507/١« فاشكلاو



 . ۲٢۹ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 ا ركذ امك فسعت هيف ف 48 جم ءادتبالا نل «مكحأ

 ےہ ےہ یہ پردہ رہ ےہ رو پرس وہ ےہ ے 1 میک کس ےہ وہا
 ةاغتباو ةف ءاعيبأ هني هبلشت ام نوعيت عيد موي يف نبذل اماق ٌتنهِبَسَتُم رخ او بتکلا

 9 2 ر ررر ان ت 5 رحٰ زا ر قلا

 اک َنوُلوَُي رأل  َنْوْخيلََو هللا لإ یوا مکَمِی امَو ہي کی امو اتیر دلی ْنَِم لک وپ انماء و

 .[۷ :نارمع لآ] ہک ب الآ أولم د

 حصي ناتملكلاو ء4 ےلیلا فاطو سا الإ نیب فقولا قناعت : هيجوتلا -
 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا
 بهذم وه چکا لإ ةلالجلا ظفل ىلع فقولا نأ يدنواجسلا ىريو .ةيناثلا
 ليوأت نوملعي (نوخسارلا) نأ مهف لصو ول هنأل «ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 طرش نأ بهذملا لب «حيحصب سيل اذهو «هللا هملعي امك «هباشتملا

 يف يروباسينلا هعبتو «ههباشتمل ميلستلاو «همكحمب لمعلا نآرقلاب ناميإلا
 فقولا :يرابنألا لاقو ."”ساحنلا رفعج وبأ فالخلا یورو .؟'”اذه

 وهو «هليوأت اوملعي مل ملعلا يف نيخسارلا نأ معز نمل مات چن الإ ىلع
 ابَو» :هلوق نم ہل سلا ف ىلع فقو نم امأو .'''ملعلا لهأ رثكأ لوق
 ظفل ىلع «ةِسيلاَو# فطع دقف رأل ىف حلاو ا لإ یوا مکہ
 ليوأتب ملعلا يف ىلاعت هللا عم ملعلا يف نوخسارلا كرتشي اذهبو «ةلالجلا

 نم دحأ هفرعي ال ءيش نارقلا يف نوكي نأ زوجي ال : اولاقو ءهباشتملا

 اوملع ملعلا يف نيخسارلا نأ معزو «ةبيتق نبا رايتخا اذهو «ةمألا

 )١( رانم :رظنا الهدى/١7١.

 .۹۹/۲ نآرقلا بئارغو ء٣۱٦۳ ١/ فوقولا للع :رظنا (۲)

 . ٤٤١/١ میلسلا لقعلا داشرإو ء۲/٣۳۸ طيحملا رحبلاو ء۱۱۸۔ ۱۱۷ /فانتئالاو عطقلا (۳)

 )٤( /فقولا حاضيإ ۲۹۲.

 كرتعمو ۲۱۸/۱٦ يوونلل ملسم حيحص حرش رظناو ء۹۸/نآرقلا لكشم ليوأت )٥(

 .۱۳۸/۱ نارقألا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠۰

 یلع لدیو ؛هدابع هب عفتنیل الإ هباتك لزني مل هنأل فلا عم نآرقلا ليوأت

 يأ (نيخسارلا) نم الاح (نولوقي) ةلمج لوأتو «هدارأ يذلا ىنعملا

 دما لإ لوألا ىلع فقو نم نأ لوقلا ةصالخو . “هب انمآ :نيلئاق
 نولوقي ةلمجو ءأدتبم نوخسارلاو ءةیفانثتسا دوسلا يف واولا نوكت

 واولاف ليلا فإ# ىلع فقو نم امأ .ةیفانثتسا ربخلاو أدتبملا ةلمجو ءربخ

 ةلمجو «ةلالجلا ظفل ىلع ةفوطعم ةلمجلاو «فطع فرح #«َنوُحِسرل اوه يف

 نال ما الإ ةلالجلا ظفل ىلع فقولا نأ حجارلاو ."”ةيلاح (نولوقي)
 اذه نم هب اوفلك ام نوقيطي مهف ءرشبلا اهقيطي ال باتكلا اذه ملعب ةطاحإلا

 . ىفخأو رسلا ملعي يذللف هرارسأ امأ .هملع رهاظ نم وه امو «باتكلا

 ر رر و ص رس سو سس

 ره دللوأ لو مھلاومآ رھنع نفت ن اورفک ےب نإ :فقولا عضو - ۸

Eانياب اوك مولف نم َندلاَو َنْوَعَو لا پآدک © ایل راک ُدْْفَو ْمُه َكَِلْوأَو  

 ٠١ ٦٤[. :نارمع لآ] ET دیس لاو مودي هنأ مهد

 ناتملکلاو 4َنْوَعَرَو لاء رال دوقو# نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف .امهنم لك ىلع فقولا حصي

 عيمجل لماشلا رفكلا سنج مه ةرفكلاب دارملا نأ رهاظلاو .ةيناثلا

 ‹حلاصملا بلجو راضملا عفدل اهودعأ يتلا مهلاومأ مهعفنت نل « مهفانصأ

 بطح مه كئلوأو .ةمهملا رومألا يف مهب نورصانتي نيذلا مهدالوأ الو

 لاحك باذعلا قاقحتسا يف كلذ يف مهلاح .مهرفكل مهب رعست يتلا رانلا

 :ناهجو اهيف (نوعرف لآ بأدك) ةلمجو . "نوعرف لآ

 )١( ىدهلا رانم :رظنا ۱۲١/١ .

 )١( فاشکلاو ء۱۱۸ /فانتئالاو عطقلاو ء۲۹۳ /ءادتبالاو فقولا حاضیإ :رظنا ٦١٤/١

 نایبتلاو ۲۳۹/۱ .

 /۲ طيحملا رحبلاو ء٤/۲۱نآرقلا ماكحأل عماجلاو ٠٠٠٥/١ زيجولا ررحملا :رظنا (۳)

 . ۱۲٤/۳ يناعملا حورو ء۸



 تا ١٢٢ :بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 :هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ وهو لثم ینعمب فاكلا نوكي نأ :لوألا

 رورجملاو راجلاو رج فرح فاكلا نأ وأ ءمهلبق نم بأد لثم ءالؤه بأد

 . "راك دقو لوألا ىلع فقولا نسحي انهو ردقملا ربخلاب ناقلعتم

 «(ينغت) لعفلا ردصمل ةفص وهو «لثم ىنعمب فاكلا نوكي نأ : يناثلا

 :(دوقو) ردصملل ةفص (فاكلا) وأ « . . . .ءانغإ مدع لثم اًئئاك ءانغإ يأ

 ٍلاَد# يناثلا ىلع فقولا نسحي انهو «كئلوأب دقوت املثم مهب دقوت يأ

 لماعلا نيب لصف هنأل فيعض هنإ :نايح وبأ هنع لاق دقو .'''٭ دو

 نم رهظيو .''”(رانلا دوقو مه كئلوأو) : يه يتلا ةلمجلاب لومعملاو

 .ىنعملا مهف ىلإ برقأ لوألا ىلع فقولا نأ قبس ام لالخ

 ووش ني ٽي امام هَ نوعا تل : فقولا عضوم ۔ 8

 مع راموس مد ڈو ۔ےہ وعمل ھ٣ وہ فن س ےس رس صرطحرس یب یب رک رس

 .[۳۰ :نارمع لآ] دابا فوءَر هللاو ,هسفن ہلا مڪر زیو ادیب دم هنو اھٹیب ن ولد دوت

 حصي ناتملكلاو هورس نیلفو اضخم نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف .امهنم لك ىلع فقولا

 ‹فحصلا يف اًدهاشم اهيدل اًرضحم ةرذ لاقثم ناك نإو ؛ریخ نم

 هوس ني ٌتَلِوع امو ةلمج انبرعأ اذإف .كلذك هدجت ءوس نم تلمع امو

 نم تلوَع امو انبرعأ اذإو .«اَرَصْحُم# ىلع فقن اننإف ءةيفانئتسا اهنأ ىلع

 .وَوُس نيإ# ىلع فوقولا نم دب الف اهلبق ام ىلع ةفوطعم اهنأ ىلع ورم

 هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ء۱۳۸ /ىفتكملاو «795 /ءادتبالاو فقولا حاضيإ :رظنا )١(

۳۹۸/۱. 

 حورو 27 /فوقولا للعو ١/ ٠٤٠٠٠٥ زيجولا ررحملاو ء۱۲۷ /۱ فانتئالاو عطقلا :رظنا (۲)

 . 10/۳ يناعملا

 .10/ يناعملا حورو ۳۸۹/۲ طيحملا رحبلا (۳)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣٢

 .؟ءوسلا ىلع سيلو مويلا ىلع اًدئاع ٭َنْبَبَو اهم يف ريمضلا نوکیو

 نم) ىلع فقولا دوجألاف «ةمايقلا موي رضحم هلك رشلاو ريخلا نإ ثيحو
 هيب يف ريمضلا نأل .''يدنواجسلاو يربطلا هحجر ام اذهو «(ءوس

 ىلع دوعي ريمضلا نأ ربتعا اذإو ءءوسلا ىلع ال مويلا ىلع دوعي يبو

 .راتخي بيبللاو ء(ارضحم) ىلع فقولا نوكي وس نِ
 رجآ حيض ال هللا نآو لضفو لأ نم قمع دورس :فقولا عضوم ۔٠ مس را 2 چ ا هيد

 ا ْميَباَصأ آم دسب ر ٍلوُمَيلاَو  اوہاجتسآ نیلا (© َنيِِمْؤَمْل
 [۱۷۲ ۔۱۷۱ :نارمع لآ] ہک میع رجا وقت

 حصي ناتملکلاو أو تيما نيب فقولا قناعت : هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 ہربخو ءادتبم عفر لحم يف هتلصو لوصوم مسا : واتس نیلا ۔ ةیئاثلا

 «وباَجَتْسآ يلا برعي نأ زوجیو طع رَ اقا مهن اونَسْحَا يدلل : ةلمج
f f ۰ . :انلو ." "اوباجتسا نيذلا حدمأ يأ «حدملا ىلع هب لوعفم بصن لحم يف فوه 1  

 قناعت ءاج انه نمو «“لاحلا ىلع بصن لحم يف وأ ءةیفانثتسا (اونسحأ

 ةلمج نأل حرا ىلع فقولا ناك نينمؤملل ةفص هانبرعأ اذإف .فقولا

 )١( نآرقلا يناعم :رظنا ١/ 2707فانتئالاو عطقلاو ء۲۹۷/ءادتبالاو فقولا حاضيإو ١/

 يناعملا حورو 2457/5 طيحملا رحبلاو 454/4 نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء۲ ۳/

 هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ء۸ ٦٢٤/١ .

 .١/۱۸٦۳فوقولا للعو 2537/7 نايبلا عماج :رظنا (۲)

 ررحملاو ء١١ ١/ نآرقلا بارعإ لكشمو ء۹/۱١٦ ساحنلل نآرقلا بارعإ :رظنا (۳)

 .5 ٠7/١ فوقولا للعو 2557/١ زيجولا

 بارعإ يف نايبتلاو ء١/٦٦۱نآرقلا بارعإ لكشمو 2٠04/١ فانتئالاو عطقلا رظنا )٤(

 . ٥۷٦/١ هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ء٥١٤٦ ١/ زيجولا ررحملاو ء١٠ ١/ نآرقلا



 نيذلا) نأ وهو لوألا بارعإلاب انذخأ اذإو .اهلبق امل عبات وباَجَتْس نا

 ءہنومْلاف ىلع فقولاف «حدملا ىلع بوصنم وأ ءأدتبم (اوباجتسا
 ۔ لَو - يبنلا عم اوجرخ نيذلا مه لوسرلاو هلل نيبيجتسملا نأل غئاسلا وهو

 مهنكلو «تاحارج مهب تناك دقو «شيرق بلط يف دسألا ءارمح ىلإ

 لزنأو «دسألا ءارمح غلب ىتح نينمؤملا نم لجر اتئم هعم ضهنو ءاودلجت
 .لوألا بارعإلا ديؤي اذهو ء٭'اھب مهحدمو ةيآلا هذه ءالؤه يف هللا

 ىف توبتي کس یَا لع همي اإ لال :فقولا عضوم ١
 ےس حم صل ل

 ۲٢[. :ةدئاملا] *4تريقسمْلا َوَقْل لع سْأَت الف ضر

 4 ةنس او کک ع همر نيب فقولا قناعت :هيجوتلا

 امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف < ءامهنم لك ىلع فقولا حصي ناتملكلاو

 کد معا ةیفانثتسا ةلمجلا كَم ةمَرَح اّن لاق . ةيناثلا ىلع فقي الف
 قلعتم نامز فرظ نعرو ةمرحمب ناقلعتم کن «نإ ربخ

 وه لب «ةدملا هذهب تقؤم ريغ اذه ىلع ميرحتلا نوكيف «4 تويتي ب

 نسحي انهو ٠ وخد لبق اوتومي ناب هيلع يناير مكحو :مئاد ميرحت

 (ةنس نيعبرأ) انقلع اذإ امأ . "يع ڈمِيَ لوألا ىلع فقولا
 مث نيهئات اهنوضمي :ةنس نیعیراب اتوقر نوکی ميرحتلا ناف 49 ب

 مهنوك ةلاح يأ ل9 ةيلاح «ٍْضْرَأْلا ف تدوُهيتي#» ةلمج نوكتو مھنع عفري

 مهطبختت ءارحصلا بکانم يفو «ضرألا تاهاتم يف نيبراض نيهئات

 .ةريحلا مهرواعتتو ةرسحلا

 )١( زيجولا ررحملا :رظنا ١/ 2547هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ١/٥۷۷ .

 ررحملاو ۳۱۸/ءادتبالاو فقولا حاضيإو ء١٠٠٠ ١/ هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا )٢(

 .۲۰۸/۲ هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ء75/1١ زيجولا

 رحبلاو ۲٠۸/۲ هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ء۲/٦۱۷ زيجولا ررحملا :رظنا (۳)

 . ٤0۸/۳ طيحملا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 نأ ترجعا هيليوم لاقط :فقولا عضوم-١

 اتن كلذ ا ییا َنِم حصا ضا ەےوس 0

 :ةدئاملا] ١ ۱۳۲.

 هې كلذ لجأ نمل و 46 نیم نيم ل دلا نيم نیب فقولا قناعت :هيجوتلا

 امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف < ءامهنم لك ىلع فقولا حصي ناتملکلاو

 ء«فطع فرح (ءافلا) 4َنِمِدَلَأ َنِيَعَبصََتظ .ةيناثلا ىلع فقي الف

 اهربخ يملأ ن8 ردقم ريمض اهمساو «صقان ضام لعف «َحَبصاَهطو
 نوكت هنع رخأتملا (انبتك) لعفلاب رورجملاو راجلا انقلع اذإ كلذ لجأ نم

 وه اذهو .''”4َنِمِدَلَأ نم مصل :ىلع فقولا نوكيو «ةيفانئتسا ةلمجلا

 «نيمدانلا نم ليباق حبصأف :وه لوألا فقولا ىلع ىنعملا نأل «ىلوألا

 امل ةجيتن هنأ :ديدج مالک فنأتسي مث .هيخأ ةءوس يراوي بارغلا ىأر نيح

 سانلا لتق امنأكف سفن ریغب اًسفن لتق نم هنأ ليئارسإ ينب ىلع انبتك) «عقو

 فقولا ناك «نيمدانلاب لجأ نيل رورجملاو راجلا انقلع نإو .''(اگیمج

 نم (نیمدانلا نم حبصأف) ینعملا نوكيو . كلَ ٍلَجَأ ني# يناثلا ىلع

 . قح ريغب هاخأ لتقو ءاهيف دودحلا زواجت يتلا ةعينشلا هتلعف لجأ

 ر رس <<

 رتکلا دور سم تیا كی ال ُلوُسَيلا ایا :فقولا عضوم ١

 فقولا حاضيإ 2258/7 جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو ٠٠٠٠/١ نايبلا عماج :رظنا )١(

 .۲۱۷ /۲ هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ء۱۸۱/۲ زيجولا ررحملاو ء۳۱۹/ءادتبالاو

 نآرقلا بارعإو ء۱۸۱/۲ زيجولا ررحملاو ء۳۱۹/ءادتبالاو فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 .۲۱۷ /۲ هنايبو ميركلا

 ميركلا نآرقلا بارعإو ء۱۸۱/۲ زيجولا ررحملاو ء۷٣٤۳ /۷ طيسبلا ريسفتلا :رظنا (۳)

 . ۲۱۷/۲ ہنایبو

 ةلجمو ء٢/٤٦ ريدقلا حتفو ٤1۸/۳ طيحملا رحبلاو ء٦/١٢۱نآرقلا ماكحأل عماجلا )٤(

 ۳۲٣. ص 05 /ددعلا مامإلا ةعماج



 2 وو بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 ےس رع ير جو س کد ر ووو ھو رہ ے ۹٤ یہ ہوس ے یکم رہ
 ٍبذكلإ َنوعمَس اوداھ نيذلأ ےریو مهبولق نمؤن ملو مههتوفأي انماء اولاق ولا نم

 وچ ۷ ےہ رس را رہ سا

 ٤١[. :ةدئاملا] ہک كوتأي مل نیرخاَء موقل نوعلعس

 وع ھ2
 حصی ناتملکلاو <کاوداھڑو ہک مھهبولف٭ نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 «نوقفانملا مه (مهبولق نمؤت ملو مههاوفأب انمآ اولاق نيذلا)و .ةيناثلا

 نأ لمتحيو .دوهيلا مه (نيرخآ موقل نوعامس بذكلل نوعامس) مه نيذلاو

 مهفصوو «دوهيلا نم رفكلا يف نوعراسملا كنزحي ال :ةيآلا ىنعم نوكي

 نم ءمهل كلذ هنم اًمازلإ ء(مھبولق نمؤت ملو مههاوفأب انمآ اولاق) مهنأب

 نونمؤم نحن :مههاوفأب نولوقي مهف ءاهماكحأ اولدبو مهتاروت اوفرح ثيح
 اهيف ام اودحجو اهولّدب ثيح نم «ةنمؤم ريغ مهبولقو ءیسومبو ةاروتلاب
 هلوق ليوأتلا اذه دیؤیو .هب اورفك امم كلذ ريغو - ا دمحم ةوبن نم

 وعكس نوكي نأ لمتحيو ٤١[. :ةدئاملا] «َنِنمَوُمْلاِي كيَلْوأ امو : ىلاعت
 :بذکلا عمسي مهعيمج نأل «ليئارسإ ينبلو نيقفانملل ةفص بذل

 انفقو اذإف ."''هنم نوديزتسي مهنأل ءةغلابملا ةغيص ىلع (نوعامس) تءاجو

 لحم يف اهيلع فوقوملا ةلمجلا هذه تناك مهبول نموت لَو لوألا ىلع
 ءءادتبالا اهلحم ةيفانتتسا أوداه َنِذَلأا بيو ةلمج تناكو «لاح بصن

 تناك «اوُداَم# يناثلا ىلع انفقو اذإو ءرخؤم أدتبم ٭پِدکلل توعسإ#و

 . اهل ديكوت وأ ىلوألا نم لدب ةيناثلا (نوعامس)و

 نآرقلا ماكحأل عماجلاو 2115/١ فاشکلا :رظناو ء۱۹۱ ۔ ۱۹۰/۲ زيجولا ررحملا )١(

 ۔۸۷٦ /۳ طيحملا رحبلاو ء٥٢۹٦ /۲ نآرقلا بئارغو ءء٦

 فوقولا للعو ء۲۲۸/۱ نآرقلا بارعإ لكشمو ء۸/۱٥۲ شفخألل نآرقلا يناعم :رظنا (؟)

 .۲۲۹/۲ هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإاو ػ۲



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 مک حاسس ےک 0 اس عم 4 ةفَح ا

ord r3تا ور  

 .[۹۲ ۔۱ ا ائ ا اری اک

 ناتملكلاو ا ارنيلو (تيرجج» نيب فقولا قناعت :هيجوتلا -
 فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا حصي

 الط تلا َدْحآَوه دوه ةروس يفو «ةلزلزلا يه ةفجرلاو .ةيناثلا ىلع

 لیربج ةحيص يأ :يسولألا لاق ہل تيينج مهرب يف اوُحَبْصََم ٌةَحِبَصلأ

 بيرقلا ببسلا ىلإ مهكالهإ دنسأف ةفجرلا ئدابم نم تناك اهلعلو - ة -
 .ةيفانئتسا «اَبيعْسْاَوَدَك َنِدَلا» ةلمجو .''!یرخآ ديعبلا ىلإو «ةرات

 «لوصوملا ةلص ایس اَوَّدَك لم ةلمجو ءأدتبم لوصوم مسا :(نيذلا)و

 لوألا ىلع فقولا متي كلذبو ءاهربخ كايف أتي مل نک ةلمجو
 واولا نم الدب ىلوألا اش ْاوَدَك بيلا انلعج اذإ امأ .'''٭ تم

 «تييثيجا# ىلع فقوي الف (ثيغاربلا ينولكأ) ةغل ىلع 4أوُحَبَص اتو يف
 راتخملا وه لوألا ىلع فقولاو . اف ارتش يناثلا ىلع فقولا امنإ

 . ىفخي ال فلكت هيف يناثلا ىلع فقولا نآل

 ربا راح تاک أ يَا نت ءْمُهْلََسَو#»# :فقولا عضوم ۔٥
 ےس
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 ال ترس ال موو اَتش مهتم مو مهناتیج رها د ْذِإ ِتّبَکلَا ف تودي
 < ا رھپ ےس

 ٦٢[[. :فارعألا] 46 نوقسفی اونا اب مهوب ت َكِلَدَكح هيت

 حصي ناتملکلاو كلك و ہت هيتأت الله نیب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 )١( يناعملا حور 4/٠١.

 ۳٤٤٣/٤. طيحملا رحبلاو ۲۷۲/١ ىدهلا رانمو ٦۰۷/۲ فوقولا للع :رظنا (۲)

 . ٠۹/۳ هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو

 ٥٥/ ددعلا مامإلا ةعماج ةلجمو ۲۷۲/۱ ىدهلا رانمو ء۷/۲١٦ فوقولا للع :رظنا (۳)

 ۔۳۲۸ص



 و۷ بذاجتلا وأ ةقئاعملا فقو :سماخلا لصفلا

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 الف «تبسلا موي رحبلا يف ناتيحلا ىلإ نورظني اوناك ليئارسإ ينب نإف .ةيناثلا

 تبسلا ىلإ رهظت ملف «تبهذ تبسلا ىضقنا اذإف «هيف عمتجا الإ توح ىقبي

 لحاس ىلع اًضايح اوذختاف ءاوداطصاف لكألا نع مكاهن امنإو «دايطصالا

 اولعفف ءاهوذخأ دحألا موي ناك اذإف «تبسلا موي ناتيحلا مهيلإ يتأتف رحبلا

 هللا مهخسمف ءاوعابو اولكأو ءهيف اوداطصاف تبسلا يف اودتعا مث «كلذ

 , شا دودح ىلع اودتعاو هوفلاخ امل هللا مهكلهأ مث «ريزانخو ةدرق

 لعاف :4َمُهناَنِح «ةفاضإلاب رج لحم يف هيأت ةلمجف
 «(ذإ) ىلع فطع : مولف «(مهناتيح) نم لاح اش «مهيتأت

 كلذ يف فاكلاو «ةفاضإلاب رج لحم يف تيس الہ ةلمجو

 نسحي انهو «ءالبلا اذه لثم ءالب مهولبن كلذك ريدقتلاو «قلطم لوعفم

 ناتيحلا يتأت ال كلذك :ىنعملا نأ انربتعا اذإ امأ ."”لوألا ىلع فقولا

 رج لحم يف ةراشإلا مساو ہرج فرح فاكلا نوكيف «نايتإلا كلذ لثم

 2'”ةيفانئتسا «مهوُلَبب8 ةلمجو .ةفوذحم لاحب ناقلعتم ءرجلا فرحب

 راتخملا وه «دهيتأت ال لوألا ىلع فقولاو .يناثلا ىلع فقولا نوكيو

 . ىنعملا يف لعب نم يناثلا يف امل

 رحبلاو ء٤۷٦٦ /۲ زيجولا ررحملاو ء١/٦۱۲ فاشكلاو ء۹۲/۹ نايبلا عماج :رظنا )١(

 .۲۸۰ /۱ ىدهلا رانمو 4١١/5« طيحملا

 ء۲۸۰/۱ ىدهلا رانمو ء٣٦۳۳ /۳ نآرقلا بئارغو ء٥٦٢٦ ٢/ فوقولا للع :رظنا (۲)

 . 717/7 هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو

 140/١« ساحنلل نآرقلا بارعإو 2585/7 جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا «*)

 . ٦۷/۳ هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ٢/ 207١ فوقولا للعو ء۹/٤١٦ طیسولاو



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ررر ەچ سوسو مل ےہ وق رر لنه ررر

 مدعو مرد رھروُھظ ني مها نب نم كبر دَ داو :فقولا عضوم ٦

 نافع اده ْنَع تڪ نإ دلا م اووف نأ اده لب اول اک کیو تسل تسلا مش دن دلع

 ء۳۲ :فارعألا]

 ملم و را ےس

 حصي ناتملکلاو 4«انديَشؤو ب أولاق## نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 :عمج لاقو ؛روھمجلا دنع ةيلصأ اهفلأو «باوج فرح لبو .ةيناثلا

 ءاتلاك «ةملكلا ثينأتل اهنإ :لاق مهضعبو «ةدئاز فلألاو (لب) : لصألا

 درجمل ةدئاز تناكل ثينأتلل نكت مل ولو «تليمأ اهنأل «تبرو تمث يف

 يف الإ عقت الف يفنلاب صتختو ءلامت ال كلتو ؛یرٹعبق فلأك ريثكتلا

 دولوم وه نم جرخأف مدآ رهظ حسم هللا نإ :دهاجم نع يور ."''هباوج
 كتيرذ ءالؤه نإ :هناحبس لاقو ءرذلا ةئيهك #4 مهآرف «ةمايقلا موي ىلإ

 لاق «مهقازرأ َيلعو ءاًئيش يب نوكرشي ال يننودبعي قاثيملا مهيلع تذخأ

 هللا لاق ؛یلب :اولاق ؟مكبرب تسلأ :ىلاعت هللا لاقف «بر اي معن :مدآ

 اولاق مدآ ينب نأ يضتقي مالکلاف '''٭انہَملف اولاق ءاودهشا -

 هل قلعت ال هنأل اًئات اًفقو لب ىلع فقولا نوكيف ؛قاثیملا ىهتناو ىلب

 ناك اذإو .؟ةيفانغتسا (اندهش) ةلمج نوكتو ءىّئعم الو اًطفل ال هدعب امہ

 نوكيف «لوقلا لوقم نوكت اندهش ةلمجف اندهش اولاق نيذلا مه مدآ ونب

 . 8 يناعملا حورو 27/857 /۲ ةيفاكلا حرشو »141/۲ بیبللا ينغم :رظنا (۱)

 )٢( زيجولا ررحملا :رظنا ١/٤۷1 طيحملا رحبلاو ٤/٤۲۱ روثنملا ردلاو ۱٦۹۸ /۳ء

 ىدهلا رانمو ۲۸۲/۱ .

 /١لاّرغلل ءادتبالاو فقولا باتكو ء۲۸۹/یفتکملاو ٠٤۴۳ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 ٥۹۸« /۳ روثنملا ردلاو ء٤٤٢٦ ٤/ طيحملا رحبلاو ٤۷1/١ زيجولا ررحملاو ء۷

 .۲۸۲ /۱ ىدهلا رانمو



 . 0۹ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 (ىلب) ىلع فقوي ال هنأ يرابنألا نبا ىريو .''”4آَندِبَس ىلع فقولا

 مت رارقإلا نأل ىب لوألا ىلع فقولا حجارلاو ."'”اندهش) ىلع الو

 (نأ) قلعتل اًضيأو .ةكئالملل كلذ ىلع ةداهشلاو «هدنع مدآ ينب نم

 فحصم نم ةيناثلا ةعبطلا نم فذح دق عضوملا اذهو .اندهشب اهدعب امو

 .ةرونملا ةنيدملا

 لو لا اسم ام لإ ارَض الو اعتن ىيْفَتِل كلما ال لّقإ# :فقولا عضوم۔١

 موق يشو ریت الا انآ نإ ا یکم انو کلا ني اکا لا دلا ٹک
 .[۱۸۸ :فارعألا] نونو

 حصي ناتملکلاو سلاو رل نيل نیب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 ةفصب هسفن فصي نأو «مالستسالا يف غلابي نأ ۔ يي - يبنلا هللا رمأ .ةيناثلا

 نم كلمي ال هنأ لك  ربخأف ءهيعّدي الو اًبيغ ملعي ال هنأ اهب ٌيرح وه
 بيغلا ملعي ناك ول هنأ ربخأو ءرسيو هللا ءاش ام الإ اهراضمو هسفن عفانم

 ربا یف ىلع فقولاف ."”ريخلا نم رثكتسالو «يتأي ام بسحب لمعل

 امو ةلمج تناك اذإ امأ .ةیفانثتسا ہوتا نسم امو ةلمج نوكت نأ يضتقي

 دنع وهو اّمات اًمقو ' *متاح وبأ هّدع دقو - اهلبق ام ىلع ةفوطعم وسلا سَم

 . ىنعملا برقل حجرأ يناثلا ىلع فقولاف  '*””نسح فقو ينامعلا

 )١( لاّرغلل ءادتبالاو فقولا باتكو ء۲۸۹/یفتکملا :رظنا ١/ ٦1۸۷ء زيجولا ررحملاو ۲/
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 ."457/فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء٤٥۸٦ /۲ زيجولا ررحملاو ١49« /9 نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا (۳)

 . ٤ / ٦١۷ نآرقلا بئارغو ء۷٤٣٦ ٤/ طيحملا رحبلاو «575/7 فوقولا للعو ۷

 للعو ء۲/٥۸٦ زيجولا ررحملاو ء۹۱/۱٦ لاًّرغلل ءادتبالاو فقولا باتك :رظنا )٤(

 . ۳٤۸/١ ىدهلا رانمو ٦٢٥٥/٢ فوقولا

 )٥( ءادتبالاو فقولا يف دشرملا :رظنا ۱۹۳/۲.



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 لأ نیر وکم برتالآ تق کلرک يول :فقولا عضوم ۔۸
 “ رس ےس سک رع ا ےن رس وور مس عوج کو وس م سس

 باع لإ ترودرب مت نانرم معن مھملعن نحن همت ال قافلا لع اوذرم ةنبِدمَلَا

 [( : ةبوتلا] 46 ميظع

 حصي ناتملكلاو 4َئيِدَمْلاهو دوف نيب فقولا قناعت : هيجوتلا -

 ءبارعألا نم مهلوح نمو ةنيدملا لهأ لاوحأ نّيِب .امھنم لك ىلع فقولا
 هيلع اونرمت يأ ء(قافنلا ىلع اودرم ةنيدملا لهأ نمو) .نيقفانم مهيف نأو

 « هتيصعم يف درمتو .دراملا ناطيشلا هنمو «ربجتو اتع اذإ نالف درمت :لاقي

 کری لوح نكي ةلمجف .اهنع بتي ملو اهداتعاو اهيلع تبث : يأ
 رخؤم أدتبم :(نوقفانم)و ؛مدقم ربخ رورجملاو راجلا وفم بارلا

 فقولاو «ةيفانئتسا <کقاَْيا لَ ودرَم َةيَِمْلَأ لَه ٌنمَولم اهدعب يتلا ةلمجلاو

 یلع فقولا ریدقتلا اذه دنع نسحيف .ساحنلا دنع فاك ريدقتلا اذه ىلع

 نمر ىلع اًفطع 4ٍةَيِدَمْلا لا نير انبرعأ اذإ امأ . فتم لوألا

 وهو ءأدتبملا نع امهب رابخإلا يف نيكرتشم نارورجملا نوكيف «ٌركلْوَح
 لهأ نمو ؛مکلوح موق نم نوقفانملا :ريدقتلا نوکیو ء(نوقفانم)

 هنأ دشرملا يف ينامعلا ىريو .يناثلا ىلع فقولا نوكيف ء!ةنیدملا
 اهيفو ةنيدملا لوح نأ وه ةيآلا ینعم نأل ء(نوقفانم) هلوق دنع فقو ال

 وه يدنع راتخملاو ."”نوقفانم اهيفو نوقفانم اهلوح :لاق هنأك نوقفانم

 .هانعم حوضول 4«َنوُقِفَتُمإ» لوألا ىلع فقولا

 یش اکی اًنَح لک انماء داو انكسر يت ثا : فقولا عضوم ۔۹

 .۰ ٠۳ :سنوی] ہ٭کَنْيِمّزَمْلا

 )١( ىدهلا رانمو ء٥۷٥۱ /۲ نايبتلاو ء۲۱۱/۲ فاشكلا ء٢٤٢۲ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ١/

 ٦ء) يناعملا حورو ٠١/١١.

 )٢( هنايبو نآرقلا بارعإو ء١/٦۳۱ ىدهلا رانمو ء٤٦ /۲ هبارعإو نآرقلا يناعم ۲۷۱/۳.

 00 ءادتبالاو فقولا يف دشرملا (۳)



 ت٣ ¥ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 حصي ناتملکلاو كردبو 4ًاونَماَد نیہ فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 نونمؤملاو - يي  يبنلا ناكو «هتدم رصحنت مل باذعلا ناك املو .ةيناثلا

 نمو هلسر يجني نأ هللا ةداع نأب حيرصتلا عقو «ةرفكلا رهظأ نيب

 اًقح) كلذ لثم رمألا :يأ عفر لحم يف (فاكلا) تناك اذإف .مهعبتا
 نأ انردق اذإو . "4ما لوألا ىلع فقولاف «(نينمؤملا جنن انيلع

 جنن ريدقتلاو فوذحم ردصمل ةفص بصن لحم يف (كلذك) يف (فاكلا)

 برعي نأ زوجيو «كلدك# يناثلا ىلع فقولاف «كلذ لثم ًءاجنإ نينمؤملا

 ."”ردصملا ظفل هظفل ناك نإو لاحلا ىلع اًبصن فاكلا
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 ر ر و ر رک مصر رسوم ا رے 1 2 سے ےہ

 الو تا اهُملَعَت تك ام كيلا اجو پیفلا اب نم تالي :فقولا عضوم ۔٠
 عوج ےہ رب دو نس رس ووپ
 .[44 :دوه] 4ت قلملِل ةبقیعلا نإ زیضاف اذٰه لبق نم كموف

 حصي ناتملکلاو رتو اده نيب فقولا قناعت :هيجوتلا

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 نكي ملو ءاهدهع مداقت بيغلا ملع نم ةصق ىلإ ريشت ةيآلا هذهو .ةيناثلا

 نوكتل كيلإ اهيحون نحنو ءكموق دنع الو 88 دمحم اي كدنع اهملع
 التل ءاريذحتو اًريذن كموقل نوكتلو «ءايبنألا نم كريغ هيقل اميف ةوسأ كل

 ربصاف .ممألا نم نيبذعملا كئلوأ لثم باصأ ام لثم كوبذك اذإ مهبيصي

 )١( طيسولا :رظنا ٢/ ٦٥ء زيجولا ررحملاو ١57/7« /۸نآرتلا ماكحأل عماجلاو ۳۸۷

 ىدهلا راثمو ۳۳۸/۱.

 للعو ء٥٦٥٤ /لازغلل ءادتبالاو فقولاو «558/7؟ءادتبالاو فقولا يف دشرملا :رظنا )٢(

 . ۳۳۸/۱ ىدهلا رانمو «هالال /؟فوقولا

 ميركلا نآرقلا بارعإو ء۲۲۸/۲ ءادتبالاو فقولا يف دشرملاو ء۱۹۸۷ /۲ نايبتلا :رظنا (۳)

 ۔۳۸۲ /۳ هنایپو



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٢

 امهالك نافقولاف ."'”ه42 حونل تناك امك كل ةبقاعلا نإف ءدئادشلا ىلع

 ,"اهلبق امع حصفت يتلا ةحيصفلا يه رص 5 يف ءافلا نکل ہزئاج

 فقولا لعج دشرملا يف ينامعلا نأ الإ .«ٌريْصأت## ىلع فوقولا نسحيف

 هلعجو «يراصنألا كلذ يف هعبتو ءاّحلاص اًّمقو ملک لق ني ىلع
 فقولا امأو ."””ينومشألا دنع نسح فقو وهو ءاّقلطم اًققو يدنواجسلا

 ينامعلاو «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس دقف رضاء ىلع

 نأ الإ .““!دشرملا ةصالخ وه يذلا دصقملا يف يراصنألاو «دشرملا يف

 يف هعبتو «هلبق يذلا نم نسحأ رص اد ىلع فقولا لعج يدنواجسلا

 نسحي يتلا «ةزمهلا ةروسكم هدعب (نإ) نأل ء٭”ينومشألا نسحأ هنأ

 .<«ترِقّتمْلإ ةَبقعلا كل ب ءادتبالل هيلإ ليمأ يذلا اذهو .اهب ءادتبالا

 راو حو وق مڪي ني تريلا ات مكي زلال :فقولا عضوم - ۲١

 دهيد اودرف تشكَِلاِي مهلسر مهن اج ا لا | ملعب لَ هدم نم ےریلاَو دونو

 ببرم ہل اَنوُعَتت اسس كس یھ الو دب ماسر آمي انڑتک اإ ًاولاقَو رههْذأ ف

 ناتملکلاو هرب نمطو دوو نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع فقی الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا حصي

 دازو 447/١١« طيسولاو ء۱۷۹/۲ زيجولا ررحملاو ٠٠٦/١١ نايبلا عماج :رظنا )١(

 ۔۸/۱۸ يزارلا رخفلا ريسفتو ء۲٤۹٦ /۲ ريسملا

 . 44١/7 هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإ :رظنا (۲)

 /۲ فوقولا للعو ء۲۲۷ / فحصملا شماه ىلع دصقملاو 54٠/١« دشرملا :رظنا (۳)

 ۔۹/۱٣٤۳ ىدهلا رانمو ء٥

 )٤( /فانتئالاو عطقلاو لالا /فقولا حاضيإ :رظنا ١777 دشرملاو ء٦۳۱۲ /ىفتكملاو ١/

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۰ ۲۲۷ .

 )٥( فوقولا للع :رظنا ۲/  ۰٥۸٩ىدهلا رانمو ۳٤۹ /۱۔



 ىلإ ةراشإلل «ةرفاكلا ممألا نم مقنلا يف هللا مايأب ريكذت ةيآلا هذه يفو .ةيناثلا

 سانلا نمو  هناحبس هل ةميدق ةداع نينمؤملا هرصنو نيملاظلا ىلاعت هكالهإ نأ

 ماوقألا باصأ ام مهبيصي نأ شيرق رافكل ريذحت اذه يفو .كلذ دعبتسا نم

 هدب نم تيلو ةلمج انبرعأ اذإف .""”ةيآلا يف ةروكذملا ةيضاملا

 يه هَل الإ ْمُهُمَلَعِي الف ةلمجو ءهتلصو «أدتبم لوصوملا مسا « ةيفانئتسا

 «متاح وبأ هيلع فقو ام اذهو کدو منو داعو#» لوألا ىلع فقولاف '''ربخلا

 نم يدنواجسلا هلعجو ماتلا فقولا نم هولعجو :ینادلاو «يرابنآلا نباو

 ىلع ةفوطعم مرعب ني ةلمج انبرعأ اذإو .””قلطملا فقولا
 «يراصنألاو ساحنلا دنع مات وهو «4َمِهِدَتَي ني ىلع فقولاف اهلبق ام

 .غئاس امهنم لكف «فقي امهيأ ىلع راتخي ئراقلاو . ينامعلا دنع فاكو

 .ةنيدملا فحصم نم ةيناثلا ةعبطلا نم فذح عضوملا اذهو

A ےہ 

 دع .ةتاعأو هدفا كفإ هَل ا ا لو :فقولا عضوم - ۲
 رس رجل و س رس

 :ناقرفلا] ہنوز املظ وُءاج َدَقَف ورخام موق

 حصي ناتملكلاو زرو «توُرَحاَاط نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔
 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 كفإ اذه :لاق ات مهضعب نأ كلذو «شيرق اورفك نيذلاب دارملاو .ةيناثلا

 فلتخاو ۔ ايم روزلا لوقو بذكلا نم هاشاح - دمحم هارتفا بذكو

 )١( يناعملا حورو ء٣٢۳۲ /۳ زیجولا ررحملا :رظنا ۱۳/۲٤١ .

 . ٠١١/٤ هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإ :رظنا (۲)

 للعو ء۳۳۹/یفتکملاو ء۲۸۲ /فانتئالاو عطقلاو ء۳۸ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 . ٦۲۲/۲ فوقولا

 شماه ىلع دصقملاو ۲۹٠/١ دشرملاو ء۲۸۲ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٤(

 ۲٥٢. /فحصملا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا £

 دوھیلا مه دهاجم لاقف «شيرق معز ىلع نيينعملا موقلا يف نولوأتملا

 ربخأ مث .سرفلا نم برعلا دنع اوناك ديبع ىلإ اوراشأ :سابع نبا لاقو
 اذه ىلعف .“”اناتهبو الطاب يأ ءاّروزو اًملظ اوؤاج مهنأ رافكلا نع هللا

 «ادوزو امْلَظ وماَج دقف#» ةلمج نوكتو «لوألا ىلع فقولا نوكي ىنعملا

 لإ ده نإ ةلمج نأ لّوأت نم امأ .'''یلاعت هللا مالك نم يهو «ةيفانئتسا

 ادوزو الط واج دقق ةلمجو «لوقلا لوقم بصن لحم يف رف كف
 لامکإ اهنأل ء۹ انوزَو امْلَظ# ةيآلا ةياهن ىلع فقولا نوكيف ءاهيلع ةفوطعم
 ءاَحلاص لوألا فقولا دشرملا يف ينامعلا ربتعا دقو . رافكلا هلاق امل

 ينومشألا ربتعاو «نيزئاج نيفقولا يدنواجسلا ربتعاو .حلصأ يناثلا فقولاو

 لالخ نم يل رهظي يذلاو .'''ەنم نسحأ يناثلاو اتسح لوألا فقولا

 ىلع فقولا نأو «ىلاعت هللا مالك نم ان امْلَظ واج دقفو» هلوق نأ  ىنعملا

 . اًضيأ هيلع فقولا زوجيف ةيآ سأر ادوزو املظإ» هلوق نأ امبو .نسح لوألا
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 هدو هج نال هيلع لث اول اورفک نيرا لاقوا٭ھ :فقولا عضوم - 7 یگ

 “ھ7 رل رم 9 وہ میپ رس ےہ ر و

 .[*؟ :ناقرفلا] ايتر هلكرو كداَوف هب تل كلك

 حصي ناتملكلاو ء٭َكلَدَكإلمو 4 هدول نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 لزن امك «ةدحاو ةلمج لزنل هللا دنع نم نآرقلا ناك ول :رافكلا لاق .ةيناثلا

 حورو 275١/0 نآرقلا بئارغو 27٠١/4 زيجولا ررحملاو ء۷٤١٦ ۱١/ طيسولا :رظنا )١(

 .هالل/148 يناعملا

 ةعماج ةلجم :رظناو ءالا/ ٤/ ريدقلا حتفو ۹۸۰/۲ نآرقلا بارعإ يف نايبتلا :رظنا (۲)

 .۔٥٥/۳۳۹ ددعلا دوعس نب دمحم مامإلا

 . 01۸ يناعملا حورو ء۸۲٥١ ٦/ طيحملا رحبلاو ۷٤٦/۲ فوقولا للع (۳)

 )٤( فوقولا للعو ء۸٥٤٤ /۲ دشرملا :رظنا ٢/ ۷٤ء ىدهلا رانمو ۲/ ۸٤.



 : + #۳ بذاجتلا وأ ةقئاعملا فقو :سماخلا لصفلا

 زاجعإ نأل ءهساسأ نم طقاس .تفاهتم لوق اذه مهلوقف .ليجنإلاو ةاروتلا

 لمتحي #كلدك# : هلوقو .ةدحاو ةلمج وأ اًمجنم هلوزنب اطونم سيل نآرقلا

 نإ «ناهجو هيف :ءارفلا نع يرابنألا لقن دقو ."”رافكلا لوق نم نوكي نأ
 لزن اله :اورفك نيذلا لاق : ینعملاو «4َكِلَدَكإ# ىلع فقولا :تلق تئش

 فقولا متيف ةلمج ىسوم ىلع ةاروتلا تلزنأ امك ةدحاو ةلمج دمحم ىلع

 تبثنل اًقرفتم هانلزنأ ىنعم ىلع دوف وب تّ ئدتبت مث .كلدگ وم ىلع
 ئدتبت مث 4و هلْ :هلوق ىلع فقولا نوكي نأ زوجيو .كداؤف هب
 .كداؤف هب تبثنل اًقرفتم كلذك هانلزنأ يأ كدا هب تفل كلدك»
 . '"”هسحأو دوجأ لوألا هجولاو

 ھے سس جچ وے ےس پر ص رس حس ر

 قَكَو وحب َحّيَسَو تومي ال یا يلا ىلع لَکَتَوه : فقولا عضوم ۔٤

 ٰیوتسا مت وَ نس يف امه امو ضرالاو توسل َقلَح یدل ایل ارح ورابع بودي هي
 وه عضوملا اذهو [4-05 :ناقرفلا] ہہ امت + وب لک حنا سلا لع

 . ينم داھتجا

 ناتملکلاو «ٍشّرعلا#و رح ورابع نیب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا حصی

 رافكلا نأ ةقباسلا ةيآلا يف ركذ املو .ةيآ سأر اهنوكل الإ «ةيناثلا ىلع

 هيلع لكوتي ناب هرمأو ءاّرجأ مهنم بلطي ال نأ هرمأ «هئاذيإ ىلع نورهاظتم

 «ديمحتلاو حيبستلاب كسمتي نأو .حلاصملا بلجو راضملا عفد يف

 نأ بجي هب قثوي يذلا نأ ىلإ ةراشإ ٠تومی ال يذلا يحلاب هتاذ هفصو

 بارعإو ٤٦٤/۲ ءادتبالاو فقولا يف دشرملاو ء٢/۲۰۹ زيجولا ررحملا :رظنا )١(

 ٥/ ۳٥٣. هنايبو ميركلا نآرقلا

 يف دشرملاو «477 /ءادتبالاو فقولا حاضيإو 2558 ۔ ۲٦۷ /۲ نآرقلا يناعم :رظنا )٢(

 .۸۸/۲ ىدهلا رانمو ۷٢۸/۲ فوقولا للعو «5754 /7 ءادتبالاو فقولا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 انبرعأ اذإف .'”ہریغب قثوي الف «هدحو هللا وهو تافصلا هذهب اًقوصوم نوكي
 نوكي فقولاف فوذحم أدتبمل اًربخ وأ ءأدتبم سلو توسل َقَلَح یا

 تمّ ىح ىلا انبرعأ اذإ امأ بح ورابع بودي دب حرف :هلوق ىلع
 وداَبِع# ىلع فقوي الف (هب) يف ضوفخملا ريمضلا ءاه نم الدب رأل

 ."هنم لدبملاو لدبلا نيب فقوي ال هنأل ارج

 رك واَيأ ةَكِس ناهن امو َصْرأْلاَو ِتوُمّسلا قلخ ىلا :فقولا عضوم ۔٥
 .[59 :ناقرفلا] رح ےب لکسف ُنَمْحَيلآ شرعلا لع ئوتسأ و لمس مام ات ىمدوص

 حصي ناتملکلاو .«ُنميلآ فو شعلا نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 يف لهمتلاو ةانألا ىلع ليلد مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا قلف .ةيناثلا

 الإ هلإ ال دارأ ول نيع ةفرط يف اهقلخي نأ يضتقت هتردق نأل ءرومألا

 ربخ هنأ ىلع نَا عفر نإ ءمات فقو شما ىلع فقولاف “وه

 هدعب امو أدتبم هنأ ىلع هعفر وأ «.(نمحرلا وه) :هريدقت فوذحم أدتبمل

 هنم لدب وأ (ىوتسا) ل لعاف هنأ ىلع (نمحرلا) عفر اذإ امأ ءربخلا

 نوزيجي نویرصبلاو «''”اًيفاك اًمقو نوكيو ء٭ مرا ىلع فقولاف
 ءاًرهاظ رمضملا ىلع دري نأ زيجي ال ءارفلاو «يئاسكلا مهعمو «ةيلدبلا

 َلَع ىوَتَسأ» :دشرملا يف ينامعلا لاقو ."*”نيبي ال ہدنع رمضملا نأل

 )١( ءادتبالاو فقولا يف دشرملا ١/٠٤٦۸ طيسبلا ريسفتلا :رظناو ١١/٥٥4 .

 بئارغو ٦۹۸/٦ طيحملا رحبلاو ء ۸۹/۳ فاشكلاو ء٤/٦۲۱ زيجولا ررحملا :رظنا (۲)

 . ٥۰/۱۹ يناعملا حورو ٥ نآرقلا

 7١57/5. زيجولا ررحملا :رظنا (۳)

 للعو ء٤١٦١ /یفتکملاو ء۱۹٦۳ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٤٢٦ /فقولا حاضيإ :رظنا )٤(

 .۹۱/۲ ىدهلا رانمو ۷٥۱/۲ فوقولا

 )٥( /فانتتالاو عطقلا : رظنا ۳٦۹۔.



 ۔ ۲۹۷٢ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 :لوقيف ئدتبي مث اولاق «هريغو متاح وبأ فقولاب هيلع صن شما
 دث :هلوق دنع فقولا لک :موق لاقو «نمحرلا وه ىنعمب (نمحرلا)

 ىلع نمحرلا) هلوقب اًرابتعا «نيهجولا نسحأ وهو چپ نَمَحْلا شرما لع ٰیوتسا
 . امهنيب لصفي نأ نم ىلوأ لعافلاب لعفلا لصوي نألف ء(یوتسا شرعلا

 ىلع انفقو اذإ ةديقعلاب رضي الو «لوبقمو غئاس نيفقولا الك نأ دقتعأو

 . مهضعب نظي امك «(نمحرلا) ب انأدتباو (شرعلا)

 اًت امو اكو 9€ وردم اه اإ رق نی اکا امر :فقولا عضوم ۔٦

 .۱۲٭۰۹ - ۶۸ :ءارعشلا] نل

 حصي ناتملکلاو ٭یرکدافو «َنوُرِذنُماط نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 .ةيناثلا ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 هللا باذع مهرذني نم لاسرإ دعب الإ ىرقلا نم ةيرق كلهي مل هنأ ىلاعت ربخأ
 دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئل ةجح ةماقإو ةرصبتو مهل ىركذ - كك -

f. 5 ےگ : . (۲) 
 مهنأ : ىنعم ىلع هلجأل لوعفم هنأ ىلع (ىركذ) بارعإ زوجيو . "”لسرلا

 نأل ءاذه ىلع نايح وبأ ضرتعا دقو «ةركذتلاو ةظعوملا لجأل نورذني

 «ىركذ هذه :يأ «فوذحم أدتبمل اًربخ اهبارعإ زوجیو ء'(الإ) لبق هلماع

 : جاجزلا اهبرعأو «نيركذم يأ ءالاح يئاسكلا اهبرعأو «ةيضارتعا ةلمجلاو

 ىلإ تبهذ اذإف . ىركذ نوركذم ىنعم يف هنأل ء(نورذنم) لماعل اًردصم

 ىدهلا رانمو «١/578ءادتبالاو فقولا يف دشرملاو 2579 /فانتتالاو عطقلا :رظنا )١(

 .۳۷۰ /٥ہنایبو ميركلا نآرقلا بارعإاو 7٦

 . ۲۸٠ /ہنآرقلا بئارغو ء۱۳ /۳ فاشکلاو ء٢٤٢۲ /ةزيجولا ررحملا :رظنا (۲)

 . ٥٤/۷ طيحملا رحبلا :رظنا (۳)

 راتمو «588/7 دشرملاو ۱۳۷۲ /فانتئالاو عطقلاو ٠٤۲۷ /فقولا حاضيإ :رظنا ()

 . 477/0 هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ٠٠٠ /۲ ىدهلا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 يه يأ ء(یرکذ) ئدتبت مث «(نورذنم) ىلع فقولاف ةعوفرم (ىركذ) نأ

 فقولا ناك بصن عضوم يف (ىركذ) انبرعأ اذإو «ىركذ انراذنإ وأ «ىركذ

 يل رهظي اميف نافقولاو ."'”اظفل راذنإلاب ةقلعتم ىركذلا نأل «يرْكول ىلع

 .نايواستم

 ےک مہ ہمہ چ ےس یم 7ك ےہ ویر
 لجأ کلیزحیل «لوعدي ییا کر َتلاَق ءایحتسا | لع یٹمت تامھل دم نا ۔ ۷

 مس گۓ

 ےس ےہ رس رس اع ےس ص ےس ےم ےس ےہ ور ترس ےس رس ارس ےس ےس رص

 مومل ےرم توجہ فض ال لاق صصقلا اع شو اک انکم نک تک ام

 ٥ : صصقلا]

 ناتملکلاو ء٭وابْحتسا ىلعفو ىت نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔
 فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا حصی

 دنع ال ءاّعم ءيجملا لاحو يشملا لاح ةيحتسم هتءاج .ةيناثلا ىلع

 هنأل :فاکب سيل (يشمت) ىلع فقولا نأ ساحنلا ىريو .“”طقف ءيجملا

 هب ىونو «(تلاق) ب اًقلعتم (ءایحتسا ىلع) لعج اذه ىلع فقو اذإ

 كلذ يف هعباتو ءعطاق ليلدب الإ ريخأتلاو ميدقتلا عقي الو ءريخأتلا

 : هانعمو وايش لع هلوق دنع يفاكلا فقولا : يلذهلا لاقو .””ینادلا

 يشمت يهو هتءاجف ۔ ## - ىسوم وعديل اهوبأ اههجو نيتنبلا ىدحإ نأ

 لعإ» ئدتبيو ىش هلوق دنع فقولا نأ مهضعب معزو «هنم ةيحتسم
 ةيحتسم يهو تلاق اهنأك ء(تلاق) ب ءايحتسالا قلع هنأك تلا آَْحِيْسأ

 هجولاو «لوألا هجولا ىلع ملعلا لهأ رثكأو «هايإ اهئاعدتساو اهلوق نم

 «ىِثْنَتال ىلع فقولا نأ ينومشألا ىريو .''!فاک وهو (ءايحتسا) ىلع

 . ۱٠٥١/۲ ىدهلا رانمو ء۲ دشرملاو ء۳۷۲۱ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )

 .هلصو دوجألاو «ديج فقو وهو .ال مأ اهبيجي ۳٦٦/٦٢ يناعملا حور (۲)

 .۷۷۸/۲ فوقولا للعو ء٤۷٤٦ 7*5 ىفتكملاو ٠٠٤٤ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 ٢. ۸/۲ دشرملا )٤(



 ' 4¥ . بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 ىلع فقوو مهضعب برغأ دقو :لاق .لصولا راتخا هنكل «ديج فقو

 هلقن «(تلاق ءايحتسا ىلع) يأ «(ءايحتسا ىلع) أدتبا مث ء(يشمت)

 نم ةمدقم الاح (ءايحتسا ىلع) هلوق لعج هلعلو «مهضعب نع يدنواجسلا

 يردت امو ءاهتفايض ىلإ هوعدت نأ ديرت اهنأل «ةيحتسم تلاق يأ «تلاق

 فقولا وه راتخملاو .'''ہلصو دوجألاو ءديج فقو وهو ءال مأ اهبيجيأ

 (يشمت) ب ناقلعتم رورجملاو راجلا نآل وايش َلَعا يناثلا ىلع

 .(تلاق) ب سيلو

 الق اطلس امکل لعحتو َكِيأِب ٌكَدّصَع دْشَتَس لاق :فقولا عضوم ۔۸
 ٥٣[. :صصقلا] نسل کتا نیو شا انا اگل نوا

 حصي ناتملکلاو يارو اكل نيب فقولا قناعت :هيجوتلا -
 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا
 هاخأ لعجي نأ هللا نم بلط فواخمب - 42 ۔ ىسوم نحتما املو .ةيناثلا

 هل هللا باجتساف ؛قلخلا حمس ناسللا حيصف ناك هنأل ءەل انوع نوراه

 «نايبلاو ةجحلا :ناطلسلاو «ضاهنإلاو ةنوعملا يف ٌةراعتسا دضعلا ٌدشو
 لعفلاب (انتايآب) قلعن نأ زوجیو .## ىسوم تازجعم يه تايآلاو

 اذه نم دحاوب قلعت نإف ء(اىاطلس) ب وأ «(نولصي) لعفلاب وأ ء(لعجن)

 (انتایاب) قلعن نأ زوجيو .(امتنأ) ب ئدتبيو «(انتايآب) يناثلا ىلع فقولاف

 ىلع نوكي فقولاف «هب هانقلع نإف «(انتايآب) نوبلغت يأ «(نوبلاغلا) ب

 ىلع فقولاو 4و اکا سوا اتينا ئدتبيو "”«اكبلإط لوألا

 )١( ىدهلا رانم ۱۲۳/۲ .

 نآرقلا بئارغو ۲۸۷ /۱۳ نآرقلا ماكحأل عماجلاو ۲۸۸/٤ زيجولا ررحملا :رظنا )٢(

TTY |o۳۸۳ ۲٢/ يناعملا حورو . 

 بارعإو ء۲/٤۲٠ ىدهلا رانمو ء٤٠١٦ /۲ دشرملاو ۰۲۸۸/٤ زيجولا ررحملا :رظنا (۳)

 . ٦٠١/٩ هنايبو ميركلا نآرقلا



 . هللا تايآب تناك ةبلغلا نأل ءراتخملا وه (انتايآب)

 ےس ےک رم ںیم

 م ًاوعجناف کل ماقم ال برای َلْهَأتَي مهتم ةفياط تلا ذإو٭ :فقولا عضوم ۔۹

 «ارارف الإ ودير نإ مرعب یھ امو ةروع انتوس نإ تولوق یَا مهنُم قرف نزعتسدو مے یک ےر ھے طو رے رر رو روو ا ر اار ۔ے روح دا ہہ ھ و وہم
 ٤٤[. :بازحألا]

 حصي ناتملكلاو «ةَروعبلو 4 ُهروَع# نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔
 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا
 نع ليذختلا ةهج ىلع اوعجرا :ةنيدملا لهأ نم ةفئاط تلاق .ةيناثلا

 «قارسلل ةيلاخ وأ ءودعلل ةفشكنم : يأ (ةروع انتويب)و ءو هللا لوسر

 نأ زوجيو .'''رارفلا مهدصق نأو .كلذك تسيل مهتويب نأ هللا ربخأف

 نإف «ةفطاع نوكت نأ زوجيو «ةيفانئتسا (ةروعب ىه امو) ىف واولا نوكت

 فقولاف ةفطاع تناك نإو ءم انبوب لوألا ىلع فقولاف ةيفانئتسا تناك
 :ساحنلا هنع لاق (ةروع) لوألا ىلع فقولاو .#«ٌةَرْوَعِب ىه امو## ىلع
 لاقو ."”فاك :ينومشألا هنع لاق يناثلا ىلع فقولاو "فاك
 دنع فقولا نأ ركب وبأ معزو «متاح وبأ هركذ فاك 4# ٌةَروَعاَنَويم : ينامعلا

 مالكلاب اًنرتقم باوجلا نوكيل هلاق امب سأب الو وَرَ ىه امو :هلوق
 «هولاق ام نيب لصفي نأ دار هنأل ءاّضيأ ديج متاح وبأ هلاق يذلاو «لوألا

 هراتخأ يذلاو . “هولاق امب مهل اًبذكم ىلاعت هللا نع رداصلا مالكلا نيبو

 امو) ةلمج سبتلت ال ىتح «ىلوأ روع انبوب َّنإ## لوألا ىلع فقولا وه

 .لوقلا لوقمب (ةروعب يه

 يناعملا حورو 40١« ۔ ٦٥٤/٤0 نآرقلا بئارغو 75/5 زيجولا ررحملا :رظنا )١(

۱. 

 )٢( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠١١ .

 . ۱٦۲/۲ ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( دشرملا :رظنا ٢/ ٦۰٥٥ء ىدهلا رانمو « 157 /حاضيولا :رظناو ؟7/١5١.



 مم لوقا َنْعَصْحم الف نكن نإ اسلا نم رعاك سَ یَا سيم - ٠
 وحر کت ےہ ےہ وو ےہ

 .۔ ٣٢ :بازحألا] اورم م الوف نلقو ضرم ۔ھبلق ىف ی ىِرْلَأ

4> 

 حصي ناتملکلاو E نا مو 4 ياشلا نیب فقولا قناعت : هيجوتلا -

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 .ةيناثلا

 هللا لوسرل ةيجوزلا فرش :لوألا :نيرمأب ب  يبنلا ءاسن هللا حدم

 اضرو - ىلاعت هللا مكح ةفلاخم نتيقتا نإف .نينمؤملا ةمومأ : يناثلاو - يب -

 نیللا لوقلاب نعضخت الف وأ ءءاسنلا نم دحأك نتسلف - يئ هللا لوسر

 بلقلا ضيرم نال  نيئمؤملا تاهمأ نتنك ولو  دحأ ةبطاخم نيح قيقرلا
 رقت هيف 4 ہذا َنیللف لوألا ىلع فقولا . ""ةوبتلا رصع يف ىتح عمطي

 ماا نم) رورجملاو راجلاو «سيل ربخ (دحأك) يف فاكلاف «حدملا

 نعضخت الف) اهباوج ةيطرش اهدعب ةلمجلاو «ةفوذحملا (دحأ) ةفصب قلعتم

 سلف طرشلا باوجف هيمن نِإإه يناثلا ىلع انفقو اذإ امأ .(لوقلاب

 ."”ةيفانئتسا نوكت «لوقلأب َنَعَصْخَت الق# ةلمجو . للا ني لعل

 ‹هيضتقي ىنعملا نأل پینا نإ يناثلا ىلع يدنع راتخملا فقولاو

 ةعقاو ءافلاف ء(ضرم هبلق يف يذلا عمطيف) هباوجو ء(نعضخت الف) يهنلاو

 ۱ و ٠ (عمطيف) زمره نباو نامثع نب نابأ ةءارق ىلع بلطلا باوج يف

 ع مات 4 دا ِنإ» ىلع فقولاو وهو .(عمطیف) روهمجلا ةءارق يف ةيببس

 /ه نآرقلا بئارغو 777/١8. طيسولا ريسفتلاو ۳۸۲ ٤/ زيجولا ررحملا :رظنا )١(

 ۱ يناعملا حورو ء٦ ميظعلا ريسفتلاو ء۹

 )١( ديجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلا :رظنا ٤/ ٦٤ء هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ١/٠١۷ .

 .۲۳۰/۷ طيحملا رحبلاو ء٤٠ ٤/ دیجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلا :رظنا (۳)



 «ىنامعلاو ‹ساحنلا دنع فاكو «يرابنألا دنع نسحو ءشفخألا

 . لوألا ىلع مهنم دحأ فقي ملو «ىنومشألاو «يراصنألاو

 َنوفجرملاو ضرم مهبولق یف نيذأأو نوقفتملا انب زل نول : فقولا عضوم ۔١ ےہ هدم و 2a ےہ كا
 5 ھ رص رے ع رس جے م ےس رم رس ہے ےس یے وک ےہ رج ._

 أوفق اَمَنَيَأ ہیوعلم (ن) اليلق الإ اف كَنوَدِوا جب ال دث مهب كر ةَيَدمَلا ف

 1٤[. ۔ ٠٦ :بازحألا] کالے قت اولو اند

 حصي ناتملکلاو ينو او اً نیب فقولا قناعت :هيجوتلا -
 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 ضرم مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا هتني مل نئل :ىنعملاو .ةيناثلا

 ءوسلا لامعأو قافنلا نم هيلع مه امع ةنيدملا يف دوهيلا نم نوفجرملاو

 . "”نينوعلم ءاليلق الإ ةنيدملا يف كنورواجي ال مث ءمهلاتق ىلإ كّتّوعدنل
 امنيأ :يأ .(اوذخأ) وأ (اوفقث) نم اّلاح نوكي نأ زوجي :(نينوعلم)و

 اًنوعلم :لوقت نأ مهدنع زوجي ال وحنلا لهأو «نونوعلم مهو اوذخأ اوفقث

 ."”اهلبق اميف لمعي ال طرشلا فورح دعب ام نأل ءبرضي ديز ذخأ امنيأ

 ءارفلا لوق اذهو ءمذأ يأ ءمذلا ىلع بوصنم (نينوعلم) نأ وأ

 نإو .*اليلق# لوألا ىلع فقولاف اذه رّدَق نإف يرشخمزلاو «يربطلاو

 نبا هلاق امك هنم الدب وأ ءءارفلا هلاق امك (اًكيلق) ل ةفص (نينوعلم) انبرعأ

 فقولاف «دربملاو شفخألا هلاق امك (كنورواجي ال) نم اًلاح وأ «ةيطع

 رانمو ٠٠٥۸/۲ دشرملاو ء٤١۱٦ /فانتئالاو عطقلاو ٦٤٤ /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 . ۱١۳/۲ ىدهلا

 ۲٢/ ۳٦٣. يناعملا حورو ء٤/۳۹۹زیجولا ررحملا :رظنا (؟)

 . ٥٦۳/۲ دشرملاو ۲۳٦٣/٤ هبارعإو نآرقلا يناعم : رظنا (۳)

 فاشكلاو ء٤٦ /یفتکملاو ء٤١۱٦ /فانتئالاو عطقلاو ء٣۳ /۲ نآرقلا يناعم :رظنا )٤(

 .۸۲۳ /# فوقولا للعو 255 /؟دشرملاو ء۳



 ` ٣۷۳ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 لم ےس

 عم ضراعتي ال هنأل «يناثلا ىلع فقولا راتخملاو .'''٭بنوُملَم ىلع

 .ةنس اهيلع فقولاف «ةيآ سأر لوألا نأ رابتعاب الإ وحنلا دعاوق

 © س قا هلآ تک٤ ن ولر نأ لل رت ولا : فقرلا عضوم ۔٢
 رک س ص

 .[۷۰ _ ۹ :رفاغ] 8ئ ںوملعب فوسف الشم وہ السر ايو بتکلاب اوڏ ڪ َنللا

 حصي ناتملكلاو انشر و فصيل نيب فقولا قناعت : هيجوتلا -
 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 نايب نم هبقعي امل ديهمتو «ةعينشلا مهلاوحأ نم بيجعت اذه .ةيناثلا

 ىلع ديعولا بيترتو «عئارشلاو بتکلا رئاسبو «نآرقلا لكب مهبيذكت
 «(نوملعي فوسف) هربخو ءأدتبم نوكي نأ حلصي لوصوملا مسا . كلذ

 لحم يف نوكي نأ حلصيو «طرشلا هبشي لوصوملا مسا نأل ءافلاب ءيجو

 ةفص وأ «نايب فطع وأ «(نولداجي نیذلا) لوألا لوصوملا نم لدب رج

 سأر ىلع فقولاف أدتبم (اوبذک نيذلا) لوصوملا مسا انبرعأ اذإف . هل

 فطع وأ «لوألا لوصوملا نم الدب لوصوملا مسا انبرعأ نإو .ةيآلا

 يناثلا فقولا وه راتخملاو . 4 ًاًنلشرإ» ىلع فقولاف هل ةفص وأ «نايب

 .نيتيآلا يف ىنعملا قستي ىتح
 ول يف هتلر اإ ( نينا بتلا () محل :فقولا عضوم ۔۳

 .[۳ ١ :ناخدلا] ہک نرذنم اک ان کر
52 

 حصي ناتملکلاو «ِنيِمْلا#©#و «مح# نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 )١( نآرقلا يناعم ۲/ ٠٠١ شفخألل نآرقلا بارعإو 2499 /؛زيجولا ررحملاو ۳/ ۳۲۷.

 . ۱٤١ يناعملا حورو ۲۷۱/۹ طيحملا رحبلاو ء۸۸٦٦ /٤زیجولا ررحملا :رظنا (؟)

 للعو ء۲۷۱/۹ طيحملا رحبلاو ٠٠٥١/۲ دشرملاو ٤٠١ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 . 557/715 يناعملا حورو 2771١ /۲یدھلا رانمو 2845 /” فوقولا

 )٤( /۲یدهلا رانمو ۸۹۰/۳ فوقولا للعو ء٤٥٤٦ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۲۳۱ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 اهانعم نأل «برعت الأ اهريغو #محإ# ةعطقملا فورحلا يف زوجي .ةيناثلا

 موي نكلو ءاهيف ملكتي نأ بجي الو «هملعب هللا رثأتسا يذلا هباشتملا نم

 ءاهيف ملكتي نأ بجي لب :ءاملعلا نم روهمجلا لاقو .تءاج امك ٌرَمّثو اهب

 يف اوفلتخاو ءاهيلع جرختت يتلا يناعملاو ءاهتحت يتلا دئاوفلا سمتلتو
 ءاهبرعي الو اهلّوؤي الف هباشتملا نم اهلعج نمف .2''”ةدع ناعم ىلع كلذ

 :لاق نم مهنمف .ىتعم اهل تبثأ دقف اهلوأ نمو .اهتوالت دنع اهيلع فقيو

 واولا نوكيو ءچ نیلا بلو بو «مح# ب :ريدقت ىلع اهب هللا مسقأ

 ُهَلَرنَأ آَنإإ9# مسقلا باوج ىلع فقولاف «فطع فرح (نيبملا باتكلاو) يف

 وأ «فوذحم ربخل أدتبم (مح) برعأ نمو «يرِذن اك اإ ةر ول ف
 زاجأ «فوذحم لعفل هب لوعفم بصن لحم يف وأ «فوذحم ًادتبمل اًربخ

 فقو «رمألا ٌمُح ىنعمب «مسقلل اّباوج هلعج نمو محل ىلع فقولا

 راتخملاو .؟"'رمألا ٌمُخ نيبملا باتكلاو ىنعمب ٭ ندا بتكلاو ىلع
 ليوأت يف لخدن ال ىتح :لوألا «نيرمأل .«جح# ىلع فقوي نأ يدنع

 . ةیآ سأر اهنأ : يناثلا ءملسأ اذهو «هباشتملا

 ےہ را م

 رهملأك 9 رش ماَمْط © ررقَزلا رجس تإ :فقولا عضوم ۔٤

 .[405 ۔ ٣٤ :ناخدلا] نوبل ىف ىلعي

 حصي ناتملکلاو «نوطبْلا#و *« ِوَِأْلا# نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ء۸۱/۱ زيجولا ررحملاو ء۹۳/۲۰ طيسولا ريسفتلاو 2417/10 نايبلا عماج :رظنا )١(

 يناعملا حورو ٠٠٠٠/۷ ميظعلا نآرقلا ريسفتو ء۲۸۹/۱۰ نآرقلا ماكحأل عماجلاو

 . ۷۵٥

 يف دشرملاو 20١7 /ىفتكملاو ء٤۷٤٦ /فانتئالاو عطقلاو 2159 /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 ۲٥۸/۲. ىدهلا رانمو ء۹۲ /۳ فوقولا للعو ء۲/٦۸٦ ءادتبالاو فقولا



 إو بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 وهو «ميثأ لك لوانتت ىنعملاب يهو ؛لھج وبأ هيلإ راشملا (ميثألا) .ةيناثلا

 :نآرقلا يف ةنوعلملا ةرجشلا يه (موقزلا ةرجش)و .مثإلا بستكي رجاف لك

 هنأك اهعلط يتلا يهو «رانلا لصأ يف يأ ميحجلا لصأ يف تبنت يهو

 رياطتي يذلا نخاسلا ءاملا يلغك رفاكلا نطب يف يلغت «نيطايشلا سوؤر
 اًربخ فاکلا نوكي نأ امإ :(لهملاك)و ءنإ ربخ :(ميثألا ماعط) .''*ہنایلغ

 أدتبمل اًربخ فاکلا نوكي نأ امإو «لهملا ّلثم :ىنعمب (نإ) ل اًيناث

 ردقم أدتبمل اًربخ فاكلا تناك نإف .'"”لهملا ّلثم وه :هريدقت فوذحم

 فقولاف (ْنإ) ل اًيناث اًربخ تناك نإو ريالا ٌماَعَط لوألا ىلع فقولاف

 نايلغلا نوكيل ءلوألا فقولا وه يدنع راتخملاو .6نوُبْلا فل يناثلا ىلع

 . ماعطلل دل :لھملل

 اودشم رفومضا اإ ق باقرلا برصت اورنگ نا ریل ادو : فقولا عضوم ۔٥
 اوہ نكلو مهم رتن هللا 5 ولو كلذ اَهواَيَوأ برك مص ىح هادف امو دعب انم اَمإَف فاول عمر رپ ر وود رس و يل ےہ ےہ مس س کرہ ےہ ر تلے رم ےہ مس ار کس ےس رم

 ٤[. :دمحم] ہک لم لب نلف لآ لیس يف أول دلو تب م ےہ را رض سوم ےہ اک و 7

 ہے روسص ےک 4

 ا

 حصي ناتملکلاو كلمو 4 امرأ نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔
 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 اذإف «مهلاتق دنع نيكرشملا باقر اوبرضي نأ نينمؤملا هدابع هللا رمأي .ةيناثلا

 مامإف كلذ دنعو ؛رسألاب مهوقثوي نأ مهيلعف لتقلا يف مهيف اونخثأ

 وأ ءءادفلا وأ «ةيزجلا برض وأ «قاقرتسالا وأ لتقلا نيب ريخم نیملسملا

 نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء٢۷ /هزيجولا ررحملاو ء۷١١١ ۲١/ طيسولا ريسفتلا :رظنا )١(

 ءء۵ يناعملا حورو ٥٤٤/۷ طيحملا رحبلاو ء 6

 )٢( فوقولا للعو ء۱۹۰/۲ ءادتبالاو فقولا يف دشرملاو ء٤۷٤٦ /فانتئالاو عطقلا ۳/

 ىدهلا رانمو ء۰ ٢/ ٦٦٢۔



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 «كلذ دض وأ نيملسملا ىذأ يف ريسألا لاح بسح رمألا حجرتیو .نملا

 . '"”لاتق نود رافكلا ذخأ ىلع رداق هنإف الإو «هتعاط يف هدابع ربتخي هللاف

 :(كلذ) وأ كلذ رمألا هريدقت «فوذحم أدتبمل ربخ كلذ بارعإو

 ردقم هربخو أدتبم :برعي نأ زوجيو .كلذ اولعفا يأ ردقم لعفل هب لوعفم
 ؛فوذحم أدتبمل اًربخ هانبرعأ نإف .ةیفانثتسا هدعب ةلمجلاو .كلذك كلذ يأ

 ہانبرعأ نإو .4 اََراَرَرأأ#ِم لوألا ىلع فقولاف فوذحم لعفل هب اًلوعفم وأ
 فقولا راتخملاو . كلك يناثلا ىلع فقولاف فوذحم هربخو أدتبم

 . ””مهكلهأو مهبذعل هللا ءاشي ولو «كلذ اولعفا : ىنعم ىلع « امام لوألا

 م هاجر راھلا لع اد لم لاَ ہن لر دمو :فقولا عضوم - 5

 كلذ دوجسلا ر را نِم رههوو يف ٌمُهاَميِس يوصف هَل نم الّضف نوع ادَمَس اک ر مهر

 رم لع وت اتنا ُةَزات ھلن رخل چک لیلا ن لکو تک ا
 لل ہے ص

 .[۲۹ : حتفلا] اتکا ب يغب مالا بع

 ناتملکلاو «ليضالا نطو هكدا ف نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 فقی الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا حصي

 ءالجألا هتباحصو ميركلا هلوسر  هناحبس - ىلوملا فصو .ةيناثلا ىلع

 ةرثكو «نينمؤملاب ةمحرلاو ءادعألا ىلع ةدشلا یھ «ةبيجع فاصوأب

 .''لیجنإلاو ةاروتلا يف مهتافص نايب مث ءءایضلاو رونلاب زيمتلاو «ةدابعلا

 )١( زيجولا ررحملا :رظنا ٥/ ١١٠١ء طيسولا ريسفتلاو ۲۱٥٢ /7١ء طيحملا رحبلاو 0/6/8

 .707/5؟5 يناعملا حورو «ميظعلا نآرقلا ريسفتو

 ء۷۱/۸ طيحملا رحبلاو ء۷٤4۹ /۳ فوقولا للعو ء۱۰ /ه زيجولا ررحملا :رظنا (۲)

 .۱۹/۷ هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ء۲/٢۲۷ ىدهلا رانمو

 ۷۰٦/۲. ءادتبالاو فقولا يف دشرملا :رظنا (۳)

 )٤( طيسولا ریسفتلا :رظنا ۲۰/ ۳۲٣يناعملا حورو ء٥ زیجولا ررحملاو ۲/

 ریلملا ريسفتلاو ء۵ ۲٠۵/۲٠ .



 ۲۷۷ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 ءربخو أدتبم :(ةاروتلا يف مهلثم كلذ) :لوألا ءناھجو ةيآلا بارعإ يفو

 اًربخ (عرزك) نوكيو «لوألا لثم ىلع فوطعم امإ :(ليجنإلا يف مهلثمو)

 ربخو أدتبم امه :يناثلا هجولاو ؛عرزک مه :هريدقت فوذحم أدتبمل

 ءامهب اوفصو نالثم مهل هجولا اذه ىلع نوكيف «ةقباسلا ةلمجلاك

 نالثم مهل لوألا هجولا ىلعو «ليجنإلا يف رخآلاو «ةاروتلا يف :امهدحأ

 وه ماعلا ینعملا عم قستي يذلا راتخملاو .''”ليجنإلاو ةاروتلا يف امهالك

 مامتلا وهو «يربطلا يأر اذهو رولا يف ْمُهتَم كرد لوألا ىلع فقولا

 (عرزك) ناكل دحاو ءيشل اناك ول نيلثملا نأل «ينومشألاو متاح يبأ دنع

 نع داعتبالاو «عرزك مه :يأ ءرامضإ ىلإ *عَرَرَك# جاتحالو «واولاب
 . ىلوأ بارعإلا يف ريدقتلا

 کذب لقي مقل می درا لو کمایا خعتت ل» :فقولا عضوم ۔۷

 .[* :ةنحتمملا] يصب نولمعت امي لاَ

 حصي ناتملکلاو ملأ ميو ا نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔

 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 رافكلا اولاوت الف «مكدالوأو مكبراقأ ةمايقلا موي مكعفنت نل .ةيناثلا

 يذلا لب «لوزنلا ببس ةعتلب يبأ نب بطاح ةصق يف عقو امك «مهلجأل

 قيثوتو «مهتالاوم كرتو «رافكلا ةاداعم نم هب هللا مكرمأ يذلا وه مكعفني

 فوطعم :(مكدالوأ)و «مكعفنت لعفلل لعاف (مكماحرأ)و . "ناميإلا ةوخأ

 نأ زوجيو «(مكعفنت) لعفلاب هلبق امب قلعتم «نامز فرظ :(موي)و «هيلع

 )١( رینملا ريسفتلاو ء۷۱۸/۲ دشرملا :رظنا ٢/٦٢ 7١.

 )٢( /ىفتكملاو ء۸۹ /فانتئالاو عطقلا  257١ىدهلا رانمو ۲/۲۸٤.

 ۲٢/ يناعملا حورو ء۲۹ ١/ زيجولا ررحملاو «405/؟١ طيسولا ریسفتلا :رظنا (۳)

 . ٠۲۲/۲۸ رینملا ريسفتلاو ء٥۸



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 صر م

 الو٭ ىلع فقولاف هدعب امہ انقلع نإف .(لصفی) لعفلاب هدعب امہ هقلعن

 نإو .ينومشألاو «ينادلاو ءساحنلاو «يرابنألا دنع مات وهو « کن

 نإو :دشرملا يف ينامعلا لاق ديل موي ىلع فقولاف هلبق امب هانقلع
 لص ےہ

 ىلع فقولا راتخملاو ."”اححلاص ناك (ةمايقلا موي) :هلوق دنع فقو

 لبق (وه) ريمض رامضإ ىلإ انرطضي هلبق امب فرظلا قيلعت نأل «لوألا
 .رامضإلل انب ةجاح الو :؛ةلمجلا فانئتسا متيل ؛(لصفی) لعفلا

 مور

 لا ہللا لا دق اوم نیلا بألا بوي کلا وقتال : فقولا عضوم -

 ٠١[. :قالطلا] ارگ

 حصي ناتملکلاو مالو «بتّأْلا# نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔
 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا

 هللاب اونمآ نيذلا ؛ةحجارلا لوقعلا باحصأ اي هللا اوفاخ : ینعملاو .ةيناثلا

 الوسر مكيلإ لسرأو ءنآرقلا وهو ءاّمئاد اًركذ مكيلإ هللا لزنأ دق ءهلسرو

 - مالسلاو ةالصلا هيلع  هتبظاومل ركذلا نع لوسرلاب ربع دقو «نآرقلا اذهب

 يندملا دنع ةیآ سأر «ِبَبْنَآْلا#و .””ركذلا وه يذلا نآرقلا ةوالت ىلع

 امل ىدانم رامضإب وأ ءرابتعالا اذه ىلع هيلع فقوي كلذلو “لوألا

 تعن وأ «قباسلا ىدانملل اًنايب ينعأ رامضإب بوصنم اما نل و . هدعب
 ور د م

 مث اء ناف يناثلا ىلع رابتعالا اذه ىلع فقولاف .هنع لدب وأ ءهل

 ىدهلا رانمو .575 /ىفتكملاو 20717 /فانتئالاو عطقلاو 2196 /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

۳۲ 

 ۔۷۷۱/۲ دشرملا (۲)

 /۲۸ يناعملا حورو ۳۲۷ /هزيجولا ررحملا ءءادتبالاو فقولا يف دشرملا :رظنا ©

 ۲۹٦/۲۸. ريثملا ريسفتلاو ء٥

 حورو ۳٣٤۷ /۲ ىدهلا رانمو ۱۲١/۳ فوقولا للعو ء۲/٦۷۸ دشرملا :رظنا )٤(

 ۔:: ۸ يناعملا



 ۲۷۹ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 لاق .ةيآ سأر هرابتعاب اًضيأ أد لإ هَل َلَرَأ دقه :مالكلا فنأتسي

 ءأطخ اذهو مات وه : يناتسجسلا لاقو «مات ريغ نسح فقو : يرابنألا

 ىلع فقولا نسحي الو ءاًوط ل عابتإلا ىلع بوصنم (لوسرلا) نأل

 يناثلا ىلع فقولا راتخملاو .''يرابنألا مالك ىهتنا .عباتلا نود عوبتملا

 لا عباتلا نيب لصفن الئل انا نیلا

 5 ۔ ۳۸ : رثدملا] چ جمل نع 2 حواس

 ناتملكلاو «ِتّنَج نمو نيل بألم نيب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔
 فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا حصي
 اًريخ ناك نإف «هب ةنهترم ءاهلمعب ةذوخأم سفن لك نأ ىنعملا .ةيناثلا ىلع

 نيذلا نيصلخملا نينمؤملا ءانثتساب « اهقبوأ اًرش ناك نإو ءاهقتعأو اهصلخ

 میعنلا تانج يف مهف ؛ینسحلا مهل تقبسو «مهلامعأ يف اونسحأ

 أدتبمل اًربخ :(تانج يف) برعن نأ زوجيو .''''نیمرجملا نع نولءاستي

 هبش نوکت نأ زوجيو .ةيفانئتسا ةلمجلاو «تانج يف مه :هريدقت فوذحم

 يف ريمضلا نم وأ نيميلا باحصأ نم لاح بصن لحم يف ةلمجلا
 نوكي «ةيفانئتسا (تانج يف) ةلمج نأ لوألا ريدقتلا ىلعف . "”(نولءاستي)

 فل يناثلا ىلع فقولاف ةيلاح اهنأ ريدقت ىلعو هيل بغا ىلع فقولا
 «مهانشتسا  هناحبس هللا نأل «لوألا ىلع فقولا يدنع راتخملاو .4

 )١( /فقولا حاضيإ 6٠0٠١

 ۲۹ يناعملا حورو ۳۹۸/٥ زيجولا ررحملاو ء٤٥٦٥ ٢٢/ طيسبلا ريسفتلا :رظنا (۲)

 ۲٤٢ /۲۹ ریئملا ريسفتلاو ٣

 حورو ۳۷۱/۲ ىدهلا رانمو ء۳۹۸/ہزیجولا ررحملاو ء٢/۱۸۷ فاشكلا :رظنا ()

 . ۹ يناعملا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 «ينامعلاو «يرابنألا دنع مات وهو «(نولءاستي تانج يف) :لاق مث

 .'''یدنواجسلا دنع قلطمو «ينومشألاو «يراصنألاو
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 ٠١ ٠١[. :قاقشنالا] چا

 حصي ناتملكلاو لبو 4روح لال نیب فقولا قناعت :هيجوتلا ۔
 ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع فقولا
 ىطعيو «هفلخ هدي ىنثت ثيح «هرهظ ءارو هباتك يتوأ نم نأ ىنعملا .ةيناثلا

 ناك هنأل منهج لخدي مث ءراسخلاو ليولاو روبثلاب يداني فوسف اهب هباتك
 اذه يف :(ىلب) .'''دوعیس هنإ ىلب .توملا دعب هللا ىلإ دوعي نل هنأ اًناظ اًرطب
 تابثإو «لوألا يفنل ءاج فرحلا اذهو «هيلع فقولا نسحي امم عضوملا

 يدنع ناھجولاو : ينامعلا لاق ءہدعب امو هلبق امب هقلعت زاجف يناثلا

 (ىلب) ىلع فقولاو ءةیآ سأر هنأل ةنس روع ىلع فقولاو .'''نادیج

 يراصنألاو يرابنألا نبا دنع نسحو «عفان دنع مات وهو ءانمدق امل زئاج

 ةروسكم (ٌنإ) ىلب دعب ام نإ ثيحو . ينادلا دنع فاكو ؛ينومشألاو

 .(ىلب) ىلع فقولا راتخملا نوكيف ءراتخملا وه (نإ) ب ءادتبالاف «ةزمهلا

 ىلع دصقملاو ء٣/١٦٠۱ فوقولا للعو ۱۸۲۱/۲ دشرملاو ء٥١٣٦ /فقولا حاضيإ )١(

 ۔۳۷۲/۲ ىدهلا رانمو ٦۷٥ /فحصملا شماه

 /۳۰ يناعملا حورو ٠٤٥۸/١ زيجولا ررحملاو ۳٦٣/۲۳ طيسبلا ريسفتلا :رظنا (؟)

 . ٠٤١/۳١ رينملا ريسفتلاو ء٦

 .١١5/ينادلا ىنجلاو «بيبللا ينغم :رظنا (۳)

 ۸٤٥٥. /ءادتبالاو فقولا يف دشرملا (5)

 دصقملاو ٠٦٠٤١ /ىفتكملاو ٦٦۷ /فانتئالاو عطقلاو ء٥٦٢٦ /فقولا حاضيإ :رظنا )٥(

 ٥٤٠٤. /؟ ىدهلا رانمو ء۶۸۹٦ /فحصملا شماه ىلع



 ۲۸۱ بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو :سماخلا لصفلا

 لم و ين لك نم مهر ندا ایف رو دکن كل لو :فقولا حشوم

 ه ۔ ٤ :ردقلا] ەچ رجلا علم ىح

 فقولا حصي ناتملکلاو لسو ےن رپ قناعت :هيجوتلا ۔

 .ةيناثلا ىلع فقي الف امهادحإ ىلع ئراقلا فقو اذإف ءامهنم لك ىلع

 «رمآ لكب ضرألا ىلإ تاومسلا يف نمو ليربجو ةكئالملا طبهت : ینعملا
 نم ءةکربو ريخو نمأو ةمالس يهو «ةليللا كلت يف رڈق رمأ لك لجأ نمو

 4أ لكنّي لوألا قئاعملا فقولا .''”رجفلا علطم ىتح سمشلا بورغ
 نوکیو .4# ليربج ىلإ ةبوسنملا تافوقولا نم وهو «ةيآ سأر وهو

 علطم یتح مالس يه ريدقتلاو «رخؤم أدتبم «َظو ءاّمدقم اًربخ مکس
 اذهو «فرظلاب هلومعمو أدتبملا نيب لصفلا الإ اذه يف لاكشإ الو ءرجفلا

 ميلستلا ىلع نورمتسي :فوذحمب ردقي نأ نكميو «هب عسوتلا زوجي امم

 اًربخ ماس انبرعأ اذإ اننكل .؟"'رجفلا علطم یتح سمشلا بورغ نم
 فقن نأ زاج «(رجفلا علطم ىتح) هربخو أدتبم يهو «فوذحم ًادتبمل

 ىريو «"”رجفلا علطي ىتح كلذك ةليللا كلت ريدقت ىلع «(مالس) ىلع

 دنع ماتلا لباقي هدنع قلطملاو .قلطم (مالس) ىلع فقولا نأ يدنواجسلا

 . غئاس هلكو .هريغ

 كه و1

 رينملا ريسفتلاو «هدعب امو ٦۸۱/۳۰ يناعملا حورو 25٠080 /ه زيجولا ررحملا :رظنا )١(

NEY 

 ۳۷١. /۸ هنايبو میرکلا نآرقلا بارعإ :رظنا (۲)

 حورو 2177/7 ىدهلا رانمو ء١٤٠٠ /۳ فوقولا للعو ۸٦۲/۲ دشرملا :رظنا (۳)

 . 086 /* ٠ يناعملا
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 1 نشكل 7 3

 5 ےس اےس مس رح ٴی ا :

 0. 2 مهي سس سس ےہ 7

 نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا

 .ةمدقم ©

 .لمجلا ةياهن ىلع فقولا طباوض ٭

 پر د





 + ماا يني.

 می

 سفن يف ضرغلا ریغتب اهبيلاسأ ريغتت «ةكرحتم ةّيح ةغل ةيبرعلا ةغللا
 :لمجلا يناعم فالتخاب تاملكلا ىلع فقولا فلتخا كلذلو ؛ملکتملا

 فالتخال اًرظن رخآل ملكتم نم مالكلا بيكارتو تارابعلا تفلتخاو

 .ةغللا نيناوق نم ملكتملا باعيتساو «تاردقلا

 هتءارق أدبي نيأ نم كردي يك ةيبرعلا مهف ىلإ جاتحي نآرقلا ئراقو

 زّيمتي هنكل «ةيبرعلا بيلاسأ نم بولسأ ميركلا باتكلا نأل «يهتني نيأو

 نأ رشبلل نكمي ال يريبعتلا ىوتسملاو «هنايب نسحو هقارشإو هخومشب
 فرعيل «هيناعم ىلع اوفّرعتيو «هوربدتي نأ مهنم بولطملا امنإ .هوكاحي
 طباوضلا ةفرعمب الإ متي ال اذه لكو .فقي نيأو أدبي نيأ نم كلذك هئراق

 . ينآرقلا فقولل ةيوحنلا

 اے سن



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲۸

 لمجلا ةياهن ىلع فقولا طباوض

 ىلع ةمسقم «ثحبلا ةعيبط هيضتقت ام بسح اهنم اًءزج ركذأ فوسو

 : لئاسم

 :هيلإ فاضملا نود فاضملا ىلع فقولا زوجي ال ١

 نيونت ريغ نم «يناثلا لوأب لوألا مسالا رخآ لصتي نأ وه ةفاضإلا

 .هيلإ فاضملا نم ءزج وه فاضملاو .'''ظفللا يف امهنيب زجحي لصاف الو

 .ىنعملا يف هب طبترمو رخآلا يف رثؤم ةفاضإلا ءازجأ نم ءزج لکو
 ريغ نوكي نأ وأ ''نیمزالتم نيينعمل لاصفنا وه لوألا ىلع فقولاف

 م رس ےس

 نکَو ولا ڈس : یلاعت هللا لوقك كلذو ءاّقيثو اًطابترا هب طبترم هنكل يناثلا

 حيبق ىلوألا (ةغبص) ىلع فقولا [184 :ةرقبلا] # ٌةَعْبِص ولا ےری ٌنَسْحأ

 : ىلاعت هلوقكو ءاّنیعم یّتعم ىطعأ امل لوألا ىلع انفقو ولف هللا نيد : هللا

 حیبق ثك ىلع فقولا ء[۱۳۷ :فارعألا] 4ّىَسْحْلأ كير ُتَمِلك تمَتَو

 ىطعت ال اهدحو تم نأل ؛ هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصف هنأل

 ء[۱۰۹ :فسوي] ربح ورخ رادلو# :ىلاعت هلوقكو «ةيآلا يف دارملا اهانعم

 . هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصف هنأل «حيبق (رادلو) ىلع فقولا

 )١١( /ينينامثلل دعاوقلاو دئاوفلا ۳٥٣.

 ) )۲ليهستلا حرش :رظنا ۳/ ۲۲٠/ينينامثلل دعاوقلاو دئاوفلا :رظناو ۳٥٣.



 ٠ ۲۸۷ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طياوضلا :سداسلا لصفلا

 ؛فوصوملا نود ةفصلا ىلع فقولا متي ال - ۲

 يف اكرتشا دق نييمسم نيب لصفتل مالكلا يف عقت ةفصلا :ةاحنلا لوقي

 «دحاولا بقللا يف نيكرتشملا نيمسالا نع سبللا ليزت يهو «دحاو بقل

 لاثم .'''ەببس يف ىنعم نم وأ «هيف ىنعم نم امإ فوصوملل ةقتشم يهو
 ن6 یت © دبع ليا ©9 ٌدَعِشَح يس هوجو : یلاعت هلوق :هيف ىنعملا
 نود (هوجو) ىلع فقوي الف [50 ١ :ةيشاغلا] را ع نم قسم ل ةا

 .ةفصلاب الإ مالكلا متي ال هنأل «(ةيماح) نود (اًران) ىلع الو ء(ةعشاخ)

 «اهلهأ رلاشلا َةيرَمْلا وزله َنِماَمَجْرْحَأ اتر :ىلاعت هلوق : هببس يف ىنعملا لاثمو
 4 ءَيرَتْلاَف هتوعنم ىلع فقوي ال «يببس تعن «ٍرِلاَظلا# ظفلف ۷٢[ :ءاسنلا]

 اَمر تْوَمَسلا ف امل یَا ئل دلا ٍزيِرَمْلا© :ىلاعت هلوقو .هنود

 ةلالجلا ظفل رج نم [۲ ١ :ميهاربإ] ٍديِدَس ِباَدَع ْنِم َنرْفكْلَل لينَوَو ضا

 (يذلا) ب هعفر نمو ء(دیمحلا) ىلع مالكلا متي مل (دیمحلا) ل تعنلا ىلع
 . (ديمحلا) ىلع اًمات مالکلا ناك (تاوامسلا يف ام هل يذلا لا) أرقف

 يف ضفخ نم :نولوقي ءارقلا نم موق ناك دقو» :يرابنألا نبا لاق

 طلغ اذهو «عفرلاب أدتبا (ديمحلا) ىلع فقو مث (يذلا هللا) لاقف «لصولا

 بجول تعنلا ىنعم هنع ليزيو عفرلا هل بجوي ناك ول ءادتبالا نأل ؛نّيب

 «عفرلاب (نيملاعلا ٌبر) ئدتبي نأ (هلل دمحلا) هلوق ىلع فقو نم ىلع

 اذهو «عفرلاب (ميحرلا ٌنمحرلا) ئدتبي نأ (هللا مسب) ىلع فقو اذإ همزلو

 .فوصوملا نود ةفصلا ىلع فقولا متي مل اذهلو .'''نیب داسف

 :عوفرملا نود عفارلا ىلع فقولا زوجي الو  ؟

 دنسم «ههبش وأ مولعم مات لعف هيلإ دنسم عوفرم مسا  اًلثم  لعافلاف
 ۳٥٣. /ينينامثلل دئاوفلا (١)

 .۸۹/فقولا حاضيإ :رظنا )٢(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 لعف (برتقا) ء[۹۷ :ءايبنألا] حلا دولا بقوا : یلاعت هلوقف .'''هیلإ
 هلعاف نود (برتقا) لعفلا ىلع فقولا زوجي الف .لعاف :(دعولا)و «ضام

 لدي ةيبرعلا یف لعافلا نأل «(قحلا) هتفص نود (دعولا) ىلع الو ؛(دعولا)

 کن تا نيه أكدت ال هنأ لاترط :ىلاعت هلوقو .هب مالكلا متيو «هلعف هيلع

 . "هب عوفرم هدعب يذلا نأل ءحیبق (لاق) ىلع فقولاف 0١[« :لحنلا]

 :هربخ نود أدتبملا ىلع فقولا زوجي الو - ٤

 اًلوأ هتلعجو ءةیظفللا لماوعلا نم هتيّرعو هتأدتبا مسا لك وه أدتبملاف

 .””ہیلإ اًدنسمو لوألا نع اًئيدح يناثلا نوكي «ناثل

 مكح ربخلاف ءءادتبالاب عوفرم :انلق ول ىتحو ءربخلاب عوفرم أدتبملاو
 ہیر ین یک قل لام :ىلاعت هلوقف .فقوب امهلصف زوجي الف .ًادتبملا ىلع

 (هللا) ىلع فقولا ۲١[ :فسوي] «.ورَْأ لع ٌبِلاَع ُہَللَوله :هلوقو «[17 :دعرلا]

 .(بلاغ) ب موكحم يناثلاو «قلاخب موكحم لوألا نأل ءزوجي ال

 ًتَّوطَم ٌتوَمَّسلأَو#» : یلاعت هلوق يف (تاومسلا) ىلع فقولا كلذك
 «هيلع موكحمو مكح ربخلاو ًادتسلا نأل حيبق فقو ء[۷٤ :رمزلا] هدي

 . “امهنيب لصفلا زوجي الف

 :اهمسا نود ةصقانلا (ناك) ىلع فقولا زوجي الو 6

 : یلاعت هلوق نم (ناك) ىلع فقولا زوجي الف ءاهب عوفرم اهمسا نأل

 هنأل «حيبق تاکو ىلع فقولاف ء[4۲ :ءاسنلا] 4كاًمكحَح اًميِلَع لا تاكو

 ىلع فقوي الف ء[۸۲ :فهكلا] ٭ اًحِلص اُهو اووه : لثمو ءمالکلا هب متي ال

 )١( /حادحدلا سراف يبأل «كلام نبا ةيفلأ حرش ٠٤١ .

 )٢( .ءادتبالاو فقولا :رظلا

 .۷۹ /عمللاو ء۱۸٥۱ /دعاوقلاو دئاوفلا :رظنا (۳)

 ۔۸۹/فقولا حاضيإ :رظنا )٤(



 . ۲۸٩4 نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 عيمج لمشی اذهو «حيبق اهربخو اهمسا نود اهيلع فقولا نال ء(ناک)

 رك لع هلأ ناوإ» : لشم ءماودلا ةدافإل ناكأ ءاوس ءةصقانلا ناك يناعم

 مہ السا او : یلاعت هلوقك راص ینعمب تءاج وأ .[۱۳۳ :ءاسنلا] ہک اف

 .''!كلذ هبشي ام وأ ۳١[ :رمقلا] # رظاختلا ویشھک ااف ةَدونو ةحیص

 :اهربخ نود ناك مسا ىلع فقولا زوجي الو 5

 َنبْلا أي :ىلاعت هلوقف ءاهعوفرمب ىفتكت ال ةصقانلا لاعفألا نأل

 اهربخ نود (اونوك) ىلع فقولاف ء[١١٠ :ءاسنلا] طولا نموه اونو اونماء

 نب نيج نإ لع قأ لهإ# : هلوقو .ربخلا ىلإ ةرقتفم ةلمجلا نأل «حيبق (نيماوق)

 نم دب الف ؛حیبق (نكي مل) ىلع فقولا ١[ :ناسنإلا] چیت یک مل ِرْعَذل
 ىلع الإ فقولا متی الف (اًروكذم) ب فوصوم ربخلا نإ ثيحو ربخلا رکذ

 .ةفصلا

 :بوصنملا نود بصانلا ىلع فقولا زوجي الو -۷

 :ىلاعت هلوق نم (ىدانو) ىلع فقولا :بصانلا ىلع فقولا لاثم
 ھم رم رم یٗ ےس

 فقي نأ امأو .(ىدان) ب بوصنم (نبا) نال ؛[۲٤ :دوم] تبا ون ئداتوإل#

 حيبقلا فقولا نم اذهف «(. . بر لاق هنبأ) : ئدتبي مث «(حون) ىلع ئراقلا

 .ةميركلا ةيآلا ىنعم رّيغي يذلا «حيبقلا ءادتبالاو

 لإ سضالاو نکلا اح امو : ىلاعت هلوق نم (تقلخ) ىلع فقولا هلثمو

 يغبني الف «(تقلخ) ل هب لوعفم (نجلا) نال ؛[٤٤ :تایراذلا] هه نوع

 ماتلا فقولاف .يفنلا دعب تابثإلا نم دب الف «حيبق فقو هنأل «هيلع فقولا

 : ىلاعت هلوقك ءلوعفملل بصاتلا ردصملا ىلع فقوي الو .(نودبعيل) ىلع
 ےگ رو ےہ

 (جح) ف ء[۹۷ :نارمع لآز 4 الی ِهيلإ عاطتسا نم تلا جج سياتل َلَع لو

 ۔۹۱/فقولا حاضيإ :رظنا )١(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 ینعملا نأل «(حيبق) هيلع فقولاف ء(تیبلا) لوعفملا ىلإ فيضأ ردصم

 .هب متي ال

 :بصانلا نود بوصنملا ىلع فقولا زوجي الو 6

 ىلع ئراقلا فقي نأ : بصانلا نود بوصنملا ىلع فقولا لاثم

 نأل ؛[٤ :ةحتافلا] عَ كابو دبعن َكاَّيِإإ# : ىلاعت هلوق نم (كايإ)
 قال : لثمو .زوجي ال حيبق هيلع فقولاف ء(كايإ) لماع وه (دبعن) لعفلا
 میلا ام :هلوقو ء(يأ) ىلع فقوي الف ء[۸۱ :رفاغ] نورك هلأ تيا

 مدقم هب لوعفم (ميتيلا) ف ء[١٠ 4 :ىحضلا] رهن الق َلياَملَا ماو نرل رهف الف

 الإ امهيلع فقوي الف ء(رهنت) لعفلل هب لوعفم (لئاسلا)و ء(رهقت) لعفلل
 .نيتيآلا ةياهن يف بصانلاب

 :ءانثتسالا نود ءهنم ىنثتسملا ىلع فقولا متي الو -

 امل مكحلا يف اًفلاخم ءاهتاوخأ ىدحإ وأ الإ دعب عقي مسا : ىنثتسملا

 هيف تلخدأ امم اًئيش جرخت نأ ءانثتسالا ىنعمو ."'”انابثإ وأ اّیفن اهلبق

 «هريغ هنم تجرخأ اميف اًئيش لخدت وأ جالا صتخي اذهو «هريغ

 :ىلاعت هلوق نم (ناطيشلا) ىلع فقولاف .”يفنملاب صتخي اذهو

 ىلع بوصنم کی الإ نأل حيبق [۸۳ :ءاسنلا] اليل الا یبا وتعبت رٹ ال

 : ىلاعت هلوق لثمو . ای ق ىلع متي فقولاو .مكحلا متي هبو ءانثتسالا
 (نولاضلا) ف ء٦٥٦1 :رجحلا] 4تروُلآّصلأ لإ دیر ةَمْسَي نم طي نک لاق

 ريغ يف زوجيو چک طَتَقَبلف يف رتتسملا ريمضلا نم لدب وهو «ىنثتسم

 .۔۳۲۸ /ينآرقلا وحنلاو 270١/١ حيرصتلا حرش )١(

 .۳۱۰ /ينينامثلل دعاوقلاو دئاوفلا (۲)



 . .۲۹۱ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 عفرلاب تئرق ول ىتحو ء'''ةعبتم ةنس ةءارقلا نكلو ء(نیلاضلا الإ) نآرقلا

 .(الإ) لبق فقولا زوجي الف

 :هتلص نود لوصوملا ىلع فقولا زوجي الو ٠

 . "”دوصقملا نايبل هب لصوي ءہدعب مالك ىلإ رقتفي لوصوملا مسالاف

 مڪه نوکیا موم ماء یر لقوم : ىلاعت هلوق نم (يذلا) ىلع فقولاف

 ةلص يه ا ةلمج نأل ؛حیبق فقو [۳۸ :رفاغ] «ِداََسَرلَأ لیس

 .ةلصلا ةلمجب الإ هانعم متي ال ہتلص ىلإ رقتفم لوصوملاو «لوصوملا

 ىلع فقولاك «هبرعم نود لوصوملا ةلص ىلع فقولا متي ال كلذكو

 اکل يأ نال اکا أيلول َلاَم یف : یلاعت هلوق نم بدلول
 لوقلا ىلع فقولا زاوج مدع يف اذه لخديو .لوصوملا ةلصل برعم وه

 .هلوقم نود

 :هنع مهفتسا ام نود ماهفتسالا ىلع فقولا زوجي ال ١

 وأ ريرقتلا وأ خيبوتلا باب نم وه ماهفتسالا نم نآرقلا يف ام لك
 ملاع وهو الإ ؛مھفتسی الو ملعتسي الو ربختسيال هللا نآل «تيكبتلا

 مکان اونا نڪو وا وكت تنگ : یلاعت هلوقف ءاهلك رومألاب

 زوجي الف . "”هريغ اودبعو مھقلخ هنأل مهل خيبوت وه امنإ ء[۲۸ :ةرقبلا]

 مسا نألو «حيبق هنأل تك ماهفتسالا مسا ىلع ئراقلا فقي نأ

 يف تاک نم مملکت فک وم : ىلاعت هلوقو .نيعم ىنعم نع عئبني ال هدحو ماهفتسالا

 .دارملا يطعي ال هنأل حيبق تيك ىلع فقولاف ء[۲۹:میرم] اًيص ِدْهَمْل

 ۔٢/٦۸ يربكعلل نآرقلا بارعإ يف نايبتلا :رظنا )١(

 ۔۸۱۱ /ينينامثلل دعاوقلاو دئاوفلا (۳)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣۳

 زوجي ال كلذكو «*.. . تاک لعن اف ب ئراقلا ئدتبي نأ هنم حبقأو

 ہما نی مهم سي لَه : ىلاعت هلوق نم (له) ماهفتسالا فرح ىلع فقولا
 هلوقو .''"اهيلع فقوي ال هئامسأو ماهفتسالا فورح عيمجو ء[۹۸ :ميرم]

 (ام) ىلع فقولا زوجي ال [17 :هلط] سوب كنيم كت امو : یلاعت

 يف امب فرتعيل یسومل اًريرقت انه ماهفتسالا ءاج دقو .ةيآلا يف ةيماهفتسالا

 فقو اذإف '"'ةّيح ىلإ هدي يف ام بلقنا اذإ رفني ال ىتحو «سنؤي يكلو هدي
 .ةميركلا ةيآلا نم بولطملا ضرغلا ٌدؤي مل ةيماهفتسالا (ام) ىلع ئراقلا

 :اهيلي يذلا لعفلا نود ةمزاجلا ءامسألاو فورحلا ىلع فقولا زوجي ال ۔ ۲

 يهو «ةمزاجلا تاودألا ىدحإ هتقبس اذإ مزجي عراضملا لعفلاف

 :نامسق

 . اهتاوخأو مل : يهو ءادحاو العف مزجت فورح نم فلؤم مسق ۔

 .اھتاوخأو نإ يهو «نيلعف مزجت ءامسأو فورح نم فلؤم مسقو -

 یب
 لپ دم ول : لثم «ةيلصألا ةمالعلا يهو «نوكسلاب مزجلا نوكيو

 اک یگ ڈا یم و رک كي کو كذلا یف یر ھا یکی کو الم لب رك كِل
 نم دارملا ىنعملا دؤی مل هنأل «حيبق رل ىلع فقولاف ١١١[« :ءارسإلا]

 کیا لعفلاو 4ٌذِحَدَي8 موزجملا لعفلا ىلع فقوي ال كلذكو «ةيآلا
 .دارملا ىنعملا يدؤي ال ءحیبق هنأل

 كَ يف هُم لب انب نِ کيا هيلع لزنءأ» : لثم «نونلا فذحب مزجلا نوكي امك

 ءةمزاجلا ل ىلع فقوي الف ء۸ :َسص] باع أوو امل لب ىو نم

 .دارملا ىنعملا يدؤي ال «حيبق هنأل ء۹ اثوَلبط اهب موزجملا اهلعف ىلع الو

 )١( حاضيا :رظنا الوقف/۹٦.

 ) )۲۔۸۱۱ /دعاوقلاو دئاوفلا :رظنا



 ٠ ۲۹۳ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 اًمكح بي نأ باک باب لوا : لشم ةلعلا فرح فذحب مزجلا نوكيو

 لعفلا ىلع الو «ةيهانلا (ال) ىلع فقوي الف ء[۲۸۲ :ةرقبلا] ہل ُهَمَلَ

 .دارملا ىنعملا يدؤي ال حيبق هنأل ء بیل اهب موزجملا

 هلوق لثم «نيلعف مزجت يتلا اهتاوخأ ىدحإب وأ (نإ) ب مزجلا نوكيو
 ء[١٠ :بازحألا] چ بارما یف ےروڈاب مَآ ول أودوُي ُباَرَحَحْلا ٍتأَب نال : یلاعت

 هنأل ءٍتیلط اهب موزجملا طرشلا لعف ىلع الو ء(نإ) ىلع فقوي الف
 هلوق يف ةيطرشلا (ْنَم) ىلع فقوي الو .بولطملا ضرغلا يدؤي ال حيبق

 اهب موزجملا لعفلا ىلع الو 2140 :فسوي] روصو نسي نم دَلإط : ىلاعت

 فرح ةلزنمب امهو «ةيآلا نم دارملا ىنعملا يدؤي ال حيبق هنأل ««َقّنب»

 . ؟0دحاو

 :ةيببسلا ءاف لبق ام ىلع فقولا متي الو ٠

 امإو «ضحملا يفنلا امإ :نيرمأ دحأ بلاغلا يف اهقبسي ةيببسلا ءافو

 : ضحملا بلطلا

 يال مکَهَج رک هَل اودگ يزل : ىلاعت هلوق ضحملا يفنلا لاثم
 متي ال ینعملا نآل كع ىلع فقولا متي الف ء[٣۳ :رطاف] أونوميف مهي

 . باوجلا مامتإب الإ

 دس بُک ولا َلَعأَمَقَت الا : ىلاعت هلوق ضحملا بلطلا لاثمو
 :باوجلا نأل ابك دنع ىنعملا متي الف 1١[« :هلط] 4 باعب

 .هب باوجلا متي 4اَدعي تحمل
 ر سرس 7

 ىنعملاف ء[٤٤ :صصقلا] كيني مف وسر لا تلَسَِا لول : هلثمو

 كلام نبا ةيفلأ حرشو «حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرشو ء٦٥۵٦ /دعاوقلاو دئاوفلا :رظنا )١(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤ؤ

 ْمُهَعَم ثك یی :هلثمو السرو دنع متي الو 4َكِينَد دنع متي
 ءافلا نأل بهم ىلع فقولا ع الف ء[۷۴ :ءاسنلا] 3 روف دو

 :هياوج نود مسقلا ىلع فقولا متي ال -

 «ىرخأ ةلمج هب دكؤت نأ وه مسقلا نم ضرغلا نإ :ةاحنلا لوقي

 ةلمج اهب دكؤتل «لعافو لعفو ءربخو أدتبم نم ةلمج الإ مسقلا نوكي الو

 ًادتبملا وهو «ربخلا ماسقأ ىلع تءاج اًربخ اهنوكلو ءاهلثم ىرخأ

 ىلإ مضنا اذإ ديفي امنإو ءهسفن يف ديفم ريغ ؛لعافلاو لعفلاو ءربخلاو
 ديك ہلاتول٭ : هلوق نم ٭یکاتو لہ ىلع فقولا متي الف . "هيلع مسقملا

 و 2 ےہ 54

 اذإ الإ دارملا ىنعملا ديفي ال هنأل ٥۷[ :ءايبنألا] کرم ولوت نأ دعب 2

 . هب مسقملا هيلإ لإ مضنا

 لَم ام 6 یره اَدِإ رجل : یلاعت هلوق يف یره ىلع فقولا متي
 باوج هنأل 6# ٰیوغ امو ىلع ماتلا فقولاف ١-۲] ما 4

 ءاهيلع فقولا يف صخرم تايآلا سوؤر نکل . ىنعملا يهتني ہی ہدنعو ا

 للو )شلو : یلاعت هلوق يف ىس ىلع فقولا متي ال كلذكو

 موج ىلع ماتلا فقولاف [* ١ :ىحضلا] 6 امو كبر عدو ام ی یس اإ
 . ىنعملا يهتني هدنعو ءمسقلا باوج ہنأل ؛ لق

 ان را 9 نتي اإ لتا : یلاعت هلوق يف وتب ىلع فقولا متی
 ىلع ماتلا فقولاف «[4 ١ :ليللا] ۸رس بچ

 )١( /ينينامثلل دعاوقلاو دئاوفلا 1۹۷ .



 2 ۲۹۵٢ .نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 ىلع فقولا نأ الإ .مسقلا باوج ہدنع يهتني هنأل قتل : یلاعت هلوق

 .ىنعملا هب لمتكي مل ولو «ةعبتم ةنس يآلا سوؤر

 :اهردصم نود ةيلعفلا ةلمجلا ىلع فقولا متي الو 6

 ہعونل اًنايب وأ ءهلماعل اًديكوت بصتنملا ردصملا وه قلطملا لوعفملا

 ٰیموُم ها مو :ىلاعت هلوق :لثم ."'”اًلاح الو ءاٌّربخ سیلو «هددع وأ

 هنأل لا مكر ةلمج ىلع فقولا متي الف ؟[114 :ءاسنلا] اميل

 . ””4اًميِلَححَتاظ ىلع فقولا متيو «ةيآلا نم دارملا ضرغلا يدؤي ال
 ٤٤ :هلط] اوف كفو : ىلاعت هلوق يف كوا ىلع فقولا متي الو
 اكد ىلع فقولاكو .لعفلا ردصم اهنأل ."”4 ايفل ىلع الإ فقوي الف
 متي الف ء[٦٥ :ةقاحلا] دمو هم اذ لابو الا تلو : ىلاعت هلوق نم
 فقولاكو .4ةَدَِو# ىلع فقولا زوجيو «حيبق هنأل اكل ىلع فقولا

 ٤١[« :رمقلا] کر وتقُم رع د مذا :ىلاعت هلوق نم متنا ىلع

 نم ہلال ةلالجلا ظفل ىلع فقولاكو .'''(ردتقم) ىلع الإ فقولا متي الف

 فقولا زوجيو ء[۱۳۸ :ةرقيلا] 4 دَعِبِص ولا حرم ُنَسْحَأ نل :ىلاعت هلوق

 . "(نودباع) ةيآلا ةياهن ىلع فقولا متيو .4 ٌةَعَبِص» ىلع

 :هنم لدبملا نود لدبلا ىلع فقولا متي الو - ١

 دعب ريسفتلاك وهو «فطاع ةطساو الب مكحلاب هدحو دوصقم لدبلا

 ١/ حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرشو ۲٥٢ /دعاوقلاو دئاوفلاو ٠۷۲/١ عماوهلا عمه ()

 . ۳۰٤ /ينآرقلا وحنلاو ء۰

 ./۱ ىدهلا رانمو ء۸٦۱ /فانتئالاو عطقلاو ء۸۷ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 ۔٢/٠٥ ىدهلا رانمو ء٣۳۴۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۳)

 ٤٤) /فانتئالاو عطقلا لا٠ة.

 رانمو ء۲۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۱۷۷ /ىفتكملاو ء۲۷۸/فقولا حاضيإ )٥(

 ۔۹۰/۱ ىدهلا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۹٦

 ٤٤[ :ّص] 4راا يكن مِل مكن اإ : یلاعت هلوقف .۶''ماہبإلا

 لدب هنأل راد ٍيَحِن# ىلع فقولا زوجیو .#ٍةَصِاَي# ىلع فقوي ال
 لعب َنوعَدا## : یلاعت هلوق نم نقلا ىلع فقولا :لثمو .''هنم

 ١١6 :تافاصلا] تول میام برو كير هلا ©9 لكلا نك تورد

 نُ نم لدب ةلالجلا ظفل نأل «ةيآ سأر هنأ الول زوجي ال ء٦

 ةلالجلا ظفل أرق نم امأ «بصنلاب ةلالجلا ظفل أرق نمل اذه «4َنيِتلَتْل

 . نرالا ىلع ماتلا فقولاو .زوجيف عفرلاب

 ج اَلا َلَع لوا :ىلاعت هلوق نم چالا ىلع فقولا متی الو

 ںی نم لدب (نَم) نأل ؛[97 :نارمع کال هایی لا َعاطَنَسأ ِنَم تیا

 ىلع فقولا متي الو . فاك فقو هنأل ايس ىلع فقولا زوجيو
 ؛[۷١۲ :ةرقبلا] ديف لا ِراَرحْل ربا نع كوني : ىلاعت ہلوق نم چو املا
 كه لاَ ىلع قلطملا فقولاف «4ٍراََمْلأ رَ نم لدب کلا نأل
 .'"”نسح فقو (هيف ٍلاتق) :ينومشألا لاقو

 قَد 9 اقم نیلم َّذإإ» : ىلاعت هلوق نم ات ىلع فقولا متي الو
 فقولاو «ةيآ سأر هنكل ءهنم لدب «َقياَدَح#م نأل ؛[۳۲ ١ :أبنلا] «اَبعَأو

 . تغار ىلع فقولا متيو «ةعبتم ةنس يآلا سوؤر ىلع

 )١( عماوهلا عمه “/١57. /دعاوقلاو دئاوفلاو  ۳٦۹حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرشو ۲/

 /ينآرقلا وحنلاو ء۰ ٥۰۰ .

 ۸۷۰۰/۳ فوقولا للع (۲)

 .۸۰۹/۳ فوقولا للعو ء۴۳۸٦ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٤٦٥ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 )٤( /ىفتكملاو ء۱۳۱ /فانتئالاو عطقلا ٥٠٢۔

 )٥( /ىدهلا رانم ١٠١6.

 )٦( ىدهلا رانمو ء۱۷٥٦ /فانتئالاو عطقلا ۳۸۹/۲.



 . ٠ ۲١۷ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 :زيمتلا نود زيمملا ىلع فقولا زوجي ال - ۷

 ىلعو ءرّسفملا وهو رّيمم ىلع لمتشيو «قيقحتلا وه :ةغللا يف زييمتلا

 فقولا زوجي الف .رّسفملاو رّسفملا نيب فقوي الف .'''رّسفملا وهو رّيمم

 ضال ہژَ مِهدَحَل نب بق نا : ىلاعت هلوق نم «ٍِضرألا ءْلَقظ ىلع
 ىلع فقولاو «هل زییمت «ابهدإ# نألو ؛حیبق هنأل 219١ :نارمع لآ] ابد

 .''(ہب ىدتفا ولو)
 د۶ا ارتا سض

 ْمظعلَا َنَعَو نإ ٍبَر» : یلاعت هلوق نم شالا ىلع فقولا زوجي الو
 نأل حيبق شارل ىلع فقولاف ء[٤ :ميرم] ہانی سأرلا َلَعَتْشآَو یم

 . ةيآ سأر هنأل (اًييش) ىلع فقولاو «هل زيبمت اً

 اربع سرلا جوو : ىلاعت هلوق نم سرلا ىلع فقولا زوجي الو
 فقولاو «هل زييمت اربغإ» نأل حيبق ہلال ىلع فقولاف «[1؟ :رمقلا]

 . "انوع ةيآلا ةياهن ىلع ماتلا

 ء[٢۷ :ءاسنلا] اسيل کپ کو کا حرم ُلْضَمْلا كلذ : یلاعت هلوقو 7 ےہ

 ۔“'!فقولا متي هيلعو هل زييمت 4اًسِلَع نآل لإ ىلع فقولا زوجي ال
 ھر مس ر ر ویر توعد ب +

 فقولا [*7 :ةقاحلا] 4و کلَسَاَف امارذ نوعَبَس اھغدد ةي يف رثله : ىلاعت هلوقو
 رح" ےس ےس

 . ہلال ىلع فقولاو ءەل زييمت اتارا نأل ؛ حيبق «تْوُمَبَسظ ىلع

 )١( /دعاوقلاو دئاوفلا 5 7١.

 رانمو ء۳۸۰ /۱ فوقولا للعو ء۱۳۱ /فانتئالاو عطقلاو 27٠١ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 ١6١/١. ىدهلا

 )٣( /فانتتالاو عطقلا :رظنا ٩1° .

 .۸۹/فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۲٢۲۲ /ىفتكملاو ء١٥۱ /فانتئالاو عطقلا )٤(

 )٥( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٣٤۸٦ /ىفتكملاو ء٥٥۰٦ /فقولا حاضيإ ٥١۷ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ىلع فقولا [*4 :فهكلا] اَت ٌرعأَو لام كنم رثْحَا انآإه : یلاعت هلوقو
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 نأل حیبق «زعأو# ىلع فقولاو «هل زييمت الام نال حیبق «كنم##
 .'"”یفاکلا فقولا هيلعو ءەل زييمت قت

 ءاهربخ نود اھمساو (داک) ىلع فقولا متی ال ۔۸

 ىلع فقولا ء[٣٥ :رونلا] چرانے سمت زا لَوْ میا یز داکباف : یلاعت هلوق

 . "”ةيآلا رخآ ىلع فقولا مامتو «ينومشألاو يراصنألا نع نسح وهو

 .اهريخ نود (ىسع) مسا ىلع فقولا زوجي الف ءاهتاوخأ داك لثمو -

 زوجي الف ء[۷۸ :ءاسنلا] اًح َنوَهَفْفَي َنوداكَب ال ِرَوَقْلا لوه لاقل : ىلاعت هلوقك

 ."”يراصنألا دنع مات وهو «ساحنلا دنع (اًئيدح) ىلع

 فقولا زوجي الف ء[۸ :ءارسإلا] ہک رک مم نأ مير ىع :ىلاعت هلوقو

 ساحنلا دنع 4مي ىلع فقولا نسحيو «حيبق هنأل ر ىلع
 . “(اًريصح) ةيآلا رخآ ىلع فقولا متيو «يراصنألاو

 :اهربخ نود اهمساو (َّنإ) ىلع فقولا متي ال - ٠

 فورحلا هذهو  ّرم امك  ءادتبالل ةخسان ناعم فورح اهتاوخأو نإ

 لعفلاب اهوهبش مهنأل ؛لمعلا يف ةقفتم يهف ءاهيناعم تفلتخا نإو

 لوعفملاب اهربخ اوهبشو ؛طسوتملا لوعفملاب اھمسا اوهبشو «يضاملا

 (0١) /فانتئالاو عطقلا ۳٠١ .

 .۷۷/۲ ىدهلا رانمو ء٣۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملا (۲)

 .۹۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء١٥٥۱ /فانتئالاو عطقلا 2

 . ۲۸۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو 2٠0٠١ /فانتتالاو عطقلا )٤(



 : 299. نآرقلا يف فقولل ةیوحتلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 «لمتكت ال «ةدحاو ةلمج نم جيسن اهربخو اهمساو يهف .'''رخآأتملا

 فقوي الف ١٠١١[2 :ةرقبلا] دا وُہ ولا ید کا لك :ىلاعت هلوقف

 فاك وهف «4«ئَدُْمأ وه ربخلا لامكتسا دعب الإ ولا یدُم تإ ىلع

 . "”يراصنألا دنع حلاصو «ينادلا دنع

 سا

 ىلع فقولا ١١[ :تايداعلا] بخل ٍذِيَمْوَي م مر نإ :ىلاعت هلوقو م25

 یر کل ىلع ينومشألاو يراصنألاو يرابنألا

 :اهيلوعفم نود اهتاوخأو (نظ) ىلع فقولا متي ال - ١

 لاعفأ يهو « خساونلا ىلإ يمتنتو «بولقلا لاعفأ نم اهتاوخأو نظ

 ىلع بولقلا لاعفأ لخدت «نيقيلاو كشلا ىلع لدتو «نيلوعفم ىلإ ةيدعتم

 نيلوعفم اًعم ربخلاو أدتبملا بصنتف ءاهلعاف ءافيتسا دعب ةيمسالا ةلمجلا

 فقولا 051١١ :ءارسإلا] وحسم وجني تطال نإ : یلاعت هلوقو . اهل
 وه هنأل ءنسح فقو احس ىلع فقولاو «حيبق كتل ىلع
 . ”ىنومشألا دنع فاك وهو «ربخلا
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 ىدا الا رہو سد اق مرسلا تبا دصتكلا هلأ تج :هلوق یفن ےہ م يرسل سرس حرب سے
 (دئالقلا) ىلع فقولاو «(اًمايق) ىلع فقولا متي ال [۹۷ :ةدئاملا] ديك

 )١( /ينينامثلل دعاوقلاو دئاوفلا ۲۲۹ .

 ."ه /دصقملاو ء۱۷ /ىفتكملا )٢(

 55١/١. ىدهلا رانمو ء۲۹۷ /دصقملاو .١4/فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 )٤( /حادحدلل كلام نبا ةيفلأ حرشو ءحیضوتلا حرش ىلع حيرصتلاو «عماوهلا عمه 177 .

 )٥( /دشرملا  ۰٠۰/ىدهلا رانمو ٤١۲ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠٥

 ةيآلا رخآ ىلع فقولا متيو «ينومشألا دنع نسحو «يراصنألا دنع فاك

 ۔'''میلع ءيش لكب)

 «[4؟ : ميهاربإ] نوما لَم اعالن کا سخت الر : ىلاعت هلوقو
 «لوألا لوعفملا وه (هللا) ةلالجلا ظفل نأل ؛ حيبق (نبسحت) ىلع فقولا

 .(نوملاظلا) ةيآلا ةياهن ىلع فقولا متيو «يناثلا لوعفملا وه (اًلفاغ) نألو

 . "”نونلاب (مهرخؤن) أرق نمل «نسح (نوملاظلا) :يرابنألا لاق

 ء[۹۷ :ةدئاملا] سات اق ماركا تیا ةسبتكلا هلأ لَعَج لم : ىلاعت هلوقو

 ؛(لعج) لعفلل لعاف (هللا) ةلالجلا ظفل نأل حيبق (لعج) ىلع فقولا

 ىلع فقولا متيو «لوألا لوعفملا وه هنأل «موهفم ريغ (ةبعكلا) ىلع فقولاو

 دنع نسحو «يراصنألاو ينامعلاو ينادلا دنع فاك وهو « عفان دنع (دئالقلا)

 . ””(ميلع) ةيآلا ةياهن ىلع اًعيمج مهدنع فقولا متيو «ينومشألا

 فقولا ء[۷ ۔ ٦ :جراعملا] ابر تو ل اد دنور تإ : ىلاعت هلوق

 دنع مات (اًديعب) ىلع فقولاو «لوأ لوعفم ءاهلا نأل «حيبق (هنوري) ىلع

 .'“یراصنألاو ينادلاو يرابنألا دنع (اًبيرق) ىلع فقولا متيو «عفان
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 ظفل ىلع فقولا ء[١٠٠ :ءاسنلا] «اَليلَخ َميِرِإ ہلا داو :ىلاعت هلوق كيب ريف ھے مقر ل

 مات ريغ (ميهاربإ) ىلع فقولاو «لعافلا وه هنأل «مات ريغ (هللا) ةلالجلا

 .*(دايلخ) ىلع فقولا متيو «لوألا لوعفملا وه هنأل

 )١( ىدهلا رانمو ء١۱۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ١/775.

 )٢( ىدهلا رانمو ء۲۹۹/۱ دشرملا :رظناو ء۳۸۷ /فقولا حاضيإ ۳۹۱/۱.

 رانمو ء٤١٠١ /دصقملاو ۰۸۸/١ دشرملاو ء٢٢٤۲ /ىفتكملاو ء۱۸۲ /فانتتالاو عطقلا (9)

 . ۲۲٦/۱ ىدهلا

 )٤( /حاضيإلا :رظنا ٠١۷ /ىفتكملاو ء٤٤٥٠ /عطقلاو 0۸٦ .

 )٥( /دصقملاو ۰۲۲۷ /یفتکملاو ء١٦۱ /عطقلاو ۳۱۲ /فقولا حاضيإ :رظنا ۹۷.



 ٠٠١ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 :هبئان نود لوھجملل ينبملا لعفلا ىلع فقولا متي ال - ۲

 لحي هنأل كلذب يمس دقو «لعافلا نع بئانلا ةعوفرملا ءامسألا نم

 نضال قلحو» : ىلاعت هلوق . ''”هعفر يف هنع بونيف «هفذح دعب لعافلا لحم

 ؛مولعم هنأل ظفللا نم فذحو «(هللا) وه لعافلا ء[۸ :ءاسنلا] «اَعيِعَص
 .هب الإ ىنعملا حضتي الو ءهب لوعفم هلصأ يذلا لعافلا بئان هنع بانو

 فقولاو «هبئان نود لوهجملل ينبم لعف هنأل ؛حيبق (َقِلَخ) ىلع فقولاف

 . (اًقيعض) ىلع فقولا متيو .مات ريغ نالا لعافلا بئان ىلع

 فقولا ء[١٠۲ :ةرقبلا] دملا جَ ولأ َلِإَو مالا ىطفو#» : ىلاعت هلوق

 ىلع فقولاو «هبئان نود لوهجملل ينبم لعف هنأل ؛حيبق )يهو ىلع

 < رو

 ىلع فقولا ء۴۱ :3] يدي رم نمل نفل تلور : یلاعت هلوق

 کریم وم ىلع فقولاو سات ريغ گر ىلع فقولاو ؛ حيبق ««تفلذأو»

 “يراصنألاو ينامعلاو ينادلا دنع فاك

 ء[٢٦٦ :ةرقبلا] ہک اب ارح قوأ دم ةعْحِحْلا َتْوُي نمو : ىلاعت هلوق

 . ارك ىلع ماتلا فقولاو .هيلع فقوي الو ءطرشلا لعف وهو

 كلام نبا ةيفلأ حرشو « /حيضوتلا حرش ىلع حيرصتلاو . /عماوهلا عمه :رظنا )١(

 . ٠٠٠ /ينآرقلا وحنلاو « /حادحدلل

 )٢( ىدهلا رانمو ء۴۲ /دصقملاو ء۱۸۳ /ىفتكملاو ء۹۷ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ١/5 ٠١.

 .۱۸۲ /یفتکملاو ء۹٦۲۸ /فقولا حاضیا :رظنا (۳)

 )٤( /دصقملاو ء۰٦۷۲ /۱ دشرملاو ء٥٦٥٦ /ىفتكملا رظنا :رظنا 0١9.

 .۱۹۱/یفتکملاو ء۱۰ /عطقلاو ء۱۱۹ /فقولا حاضیإ :رظنا (5)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣٢

 :هقلعتمو هلجأل لوعفملا نود لعفلا ىلع فقولا متي ال

 يف وأ ظفللا يف لاؤسل باوج هنأل مالكلا يف هلجأل لوعفملا عقي

 :ىلاعت هلوقف .لعافلاو تقولا يف هلماع كراشملا وهو :ريدقتلا

 4 م کح رع هاو ا نم الکپ ابسک امی ارج امھیوبآ أَوُحطَقَأ ٌدَ راسلاَو فراسلاوو#

 .ىنعملا هب متي مل هنأل ؛ کام[ تا ىلع فقولا متيال ء[۴۸ :ةدئاملا]

 الك ىلع فقولا متيو ءەب هدعب ام قلعتل ارج ىلع فقولا متي الو
 فقولاف ءەب قلعت امب اًمات راصف ءهلجأل لوعفم لگن نأل ؛4َِّنأ َنَي
 . ينادلا دنع فاك وهو «يرابنألا دنع نسحو عفان دنع مات

 ىلع فقولا متي ال ء[۷٢ :رمقلا] ممل ةَقالا لرم َإه : ىلاعت هلوق

 نأل واال هيلإ فاضملا ىلع فقولا متي الو .فاضم هنأل ہک اول رم

 «بارعإلاو ىنعملا ثیح نم مدقتملا هلعفب قلعتم «هلجأل لوعفم هدعب ام
 . "”ينادلا دنع فاك فقو (مهل ةنتف) ىلع فقولاو

 ىلع فقولا ء[١١۲ :ةرقبلا] أودع ارض َنُهْوكُم اَلَو# :ىلاعت هلوق
 ىلع فقولا متي الو ءهدحو یّنعم يطعي ال هنأل < حیبق شوک الو##

eیينادلا دنع فاک أودع »م ىلع فقولاو .هل ليلعت هذعب ام نآل  

 . “(ميلع) ةيآلا ةياهن ىلع فقولاو .يرابنألا دنع نسحو

 متي ال ء[٢٢ :مورلا] اعَمطو اًْوَح را میر ہویا نمو : یلاعت هلوق

 فقولا روجيو ءهلجأل لوعفم ہدعب ام نأل کَقَرلا اف ىلع فقولا

 )١( /ينآرقلا وحنلاو ء٥٢۲۹ /دعاوقلاو دئاوفلا ۳۱۲.

 . ۲۳۹ /ىفتكملاو ء٦۱۷۲ /فانتئالاو عطقلاو ء۰ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 .5157 / یفتکملا :رظنا (۳)

 )٤( /فقولا حاضیإو ء۱۸۲۱ /ىفتكملا :رظنا ۲۸۷ .



 ۳١٣٣۳ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 .'''(نولقعی) ةيآلا سأر ىلع مامتلا فقولاو «اَكَمطو افرح ىلع

 ٥٣[ :ءايبنألا] کت ارو ةن فار زد غلو :ىلاعت هلوق

 .هلجأل لوعفم هدعب ام نأل (ريخلاو رشلاب مكولبنو) ىلع فقولا متي ال

 . ””(نوعجرت) ةيآلا ةياهن ىلع ماتلا فقولاو ةت ىلع فقولا زوجيو
 :هفرظ نود لماعلا ردصملا ىلع فقولا متي ال ۔٤

 نم ىرسف ءردصملا نم قتشا يذلا لعفلل لمعلا نأل ءردصملا لمعي ال

 فقوي ال اذل «ىنعملا هب متي هب قلعتملا فرظلاف . "”هلصأ ىلإ لمعلا لعفلا

 0 رخ لد سننا اوفا :ىلاعت هلوقف .هب قلعتملا هفرظ نود ردصملا ىلع

 متي الف هر ردصملا وه بصنلا لماع ء[٥٥ :ةرقبلا] كيري دنع يل

 قلعتم هيف لوعفم ہدعب امو «بصنلا لماع هنأل ؛ کل رک ىلع فقولا

 .ينادلا دنع فاكو «ساحنلا دنع نسح 4«ةُكيِراَب# ىلع فقولاو ءردصملاب

 . “(ييحرلا باوتلا) ةيآلا ةياهن ىلع فقولا متيو

 فقولا متي ال ۲١[« :ناسنإلا] ييو هر كير منا رکو : یلاعت هلوق

 ةيآلا سأر ىلع فقولاو .٭ دول لعفلاب قلعتم فرظ هنأل «ةَرْكَب ىلع

 . ””(هليوط) ىلع فقولا متيو «ةيآلا سأر هنأل ؛زئاج چالیس او

 متي ال «[۲۸۲ :ةرقبلا] اہلل موقأو هلآ دنع طسقأ مکی : یلاعت هلوق

 )١( /فانتئالاو عطقلاو ء۸٤٤٦ /ىفتكملا :رظنا ٦٥٤ .

 )٢( /ىفتكملاو ء۲٣۳۳ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۳۸۷.

 . ٥۷۲ /ينآرقلا وحنلاو ء٢٦۷۲ /ينينامثلل دعاوقلاو دئاوفلا (۳)

 . ٠١٤ /ىفتكملا ء٦٦ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٤(

 )٥( /یفتکملاو ء٥٦٥٦ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠١١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 ىلع فقولاو «هب قلعتم فرظ ع ہدعب ام نال اف ىلع فقول رگ پمپ
 “یی نادلاو « ساحنلا دنع 037 هبشي «نسح فقو ةيآلا ةياهن

 ۲١[« :ناسنإلا] 4اًلِيِوَط د ُهْسَيَسَو هَل دج ليلا نيَو :ىلاعت هلوق

 فقولا زوجيو .هب قلعتم فرظ الي نال #«ُهَحَيَسَوإ» ىلع فقولا متي ال
 . ينادلاو «ساحنلا دنع مات فقو وهو .ةيآلا سأر ىلع

 رہ مم یگ رس رسم

 :نارمع لآ] 4 اليف امم وب ًافرشاو مھروھظ ءارو ہودہنف٭ :ىلاعت هلوق

 .(ءارو) هب قلعتم فرظ هدعب ام نأل هود ىلع فقولا متي ال ء۷

 سئبف) ةيآلا رخآ ىلع فقولا متیو ۔ فاک هنأل و ىلع ولا زو زوجيو

 :هعم لوعفملا لبق ام ىلع فقولا متي ال -

 . ”لعفلا ىنعم اهيف ةيمسا

 ١١[« :لمزملا] اليت ْرهْلَهَمَو دم REESE ٍفْرَدَوإ## :ىلاعت هلوقف

 يذلا مسالاو ءةیعملا واو هدعب ام نال ِفْرَدَو9 لعفلا ىلع فقولا متي ال

 فقو وهو .#اًليلق ىلع فقولا زوجيو .هعم لوعفم (نيبذكملا) واولا دعب

 . ”ينادلا دنع فاكو «ساحنلا دنع مات

 4ج مج رح رينا ثَمَّ کرو : ىلاعت هلوق

 (١) /فانتئالاو عطقلاو ء۱۹۲ /یفتکملا : رظنا ٠٠١ .

 .۸۲۲ /ينومشألا دنع فاك وهو ء٦٦٦٥ /ىفتكملاو 2007 /فانتئالاو عطقلا :رظنا (؟)

 7٠١. /ىفتكملاو ء١١۱ /فانتتالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( /ینآرقلا وحنلاو ءدعاوقلاو دئاوفلا :رظنا ۳۲٣.

 )٥( /فانتئالاو عطقلا :رظنا  2505١/ىفتكملاو ٥۹۱ .



 م.م نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 «َننّئلاَوإ» هدعب ام نأل (مهنرشحنل) لعفلا ىلع فقولا متي ال «[54 :ميرم]

 دنع حلاص «َنيِطْسَشلاَوإ# ىلع فقولاو .زئاج ريغ هب ءادتبالاف «هعم لوعفم

 .'''(اًتج) ةيآلا رخآ ىلع فقولا متيو ء''ينومشألا دنع زئاجو ءساحنلا

 لإ اوضفا مث هع کیم کما كب ال رش ٌمكءاكرشَو تأ اوعیج اوف : یلاعت هلوق

 هدعب ام نأل كأ ىلع فقولا متي ال ء[١۷ :سنوي] نوط الو
 ءينومشألا دنع (مكءاكرش) ىلع فقولا زوجيو .هعم لوعفم #كءارشوإف

 . ”"اهعفر مآ ہک ارلَوف بصن ءاوس «موهفم : يراصنألا لاقو

 :لاحلا نود لاحلا بحاص ىلع فقولا متي ال ۔٦

 نوكي يذلا مسالا ةئيه نايبل ركذي ةلضف فصو بوصنم مسا لاحلا
 4یک انبي امو لاو كا اقع امو : یلاعت هلوقف . “هل فصولا
 امّ ابو ىلع فقولاو «حيبق ٭ لوط ىلع فقولا «115 :ءايبنألا]

 وهو «ىنعملا هب مت هنأل *تيِعل» لاحلا ىلع فقولا زوجيو «كلذك حيبق
 .“*یئادلاو «ساحنلا دنع فاك فقو وهو .ةيآ سأر

 يَ هوه سکت هنو نک نک كل طط ناک غ ونقص علا ااو : یلاعت هلوق ےس
 4 ةغإ» هدعب ام نأل ٌنیَقدَصالف ىلع فقولا متي ال ء[٤ :ءاسنلا] طهي
 یر یه هدعب ام نأل وکم ىلع فقولا متي ال كلذكو ءلاح

 ينادلا دنع وهو ء”ساحنلا دنع #4 ىلع فقولا متيو .لاح امهالك

 )١( ىدهلا رانمو ء۴۳۱۸ /فاتتئالاو عطقلا :رظنا ۲/٠١ .

 )٢( /ىفتكملا :رظنا ۳۸۲.

 . 776 /ىدهلا رانمو ء۲۱۷ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا 9

 .۳۹۹ /ينآرقلا وحنلاو ء۲٣۳۳ /حادحدلل كلام نبا ةيفلأ حرش :رظنا )٤(

 .۳۱۰ /ىفتكملاو ء٢٥۲ /عطقلا :رظنا )٥(

 )٦( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۱٢٤١.



 دنع حلاص وهو ,"”ينومشألا دنع فاكوه كلذكو فاك

 وهو © ساحنلا دنع *ےبسح فقو 4 ایم یلع فقولاو ,””يراصنألا

 دنع فاكو ء'“نسح فقو ينومشألا دنع وهو ينادلا دنع فاك

 ©"”يراصنألا

 متي ال ء[٢١۲ :ةرقبلا] یر ذنمو ےہ سم نوبل هلا تعبفالف :ىلاعت هلوق

 ىلع افقولازوجيو لاح ہدحب ام نال لأ ىلع فقرلا

 . "(هيف اوفلتخا اميف) ىلع يفاكلا فقولاو :"”4َيِرِذَنَمَو َنِرسَبُمإ

 : رفاغ] پن یک رجال کل بولا ذإ زنا امر َمُهَرِوَأَوف : یلاعت هلوق

 متيو .«َنييِظَك» لاح ہدعب ام نأل رجالا ىلع فقولا متي ال ء۸
 .'ينبيظك# لاحلا ىلع فقولا

 :هرورجم نود رجلا فرح ىلع فقولا زوجي ال -

 ىلإ هرجتو ءاهيلي يذلا مسالا يف لمعت ناعم فورح رجلا فورح

 ءٌبَرو یتح لثم رهاظلا مسالا رجت فورح :ماسقأ ةثالث يهو ءاھقلعتم

 رجی دحاو فرحو ادعو الخو اشاح لثم ريمضلاو رهاظلا رجت فورحو

 )١( /یفتکملا :رظنا ۲۱۷.

 ٦۰٢. /ىدهلا رانم :رظنا (۲)

 .٠١ /ىدهلا رانم شماه : رظنا (۳)

 )٤( /فانتتالاو عطقلا :رظنا ٠٤١ .

 .۔۲۱۷ /یفتکملا :رظنا )٥(

 )٦( /ىدهلا رانم :رظنا 5 7١.

 ۔٢۰٥ /ىدهلا رانم شماه :رظنا (۷)

 . ٠۳۰ /ىدهلا رانم :رظنا (۸)

 .۱۸۴ /ىفتكملا : رظنا (۹)

 )٠( /ىدهلا رانمو ء٤۹۲٦ /ىفتكملاو ء۹٤٥٦ /فقولا حاضیإ :رظنا ٦۷١ .



 © ۳۰۷ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 لثم فرح نم رثكأ يه يتلا فورحلا انه انمهيو .٭''الول وه ريمضلا 2 ۳ ےک 5 ۸ . ۰ 0( ۰

 فرح ىلع فقولا ء[٤ :ردقلا] «ِرْجَدْل لم ىح ىه ٌملَس» : یلاعت هلوقف

 ہدعب امو :فاضم هنآل اًضيأ حيبق مّلطَمو» ىلع فقولاو ءحیبق (یتح) رجلا

 . قلا ىلع فقولا متيو .هيلإ فاضم
 دع

 هيف ْمُهُساَبِلو لوو بمد نم دوا نايف تزل : یلاعت هلوقو رس اعود ر 00
 فرح چنم)ط نأل ؛حيبق ہنی راسا ىلع فقولا ء[۲۳ :رطان) ہیر
 ىلإ لوصوملا مسا راقتفا هيلإ رقتفمو «هب رورجم مسا هدعب امو ءرج
 (ينومشألاو «"”ينادلا دنع فاك الواوا ىلع فقولاو .هتلص

 . ريرح# ىلع فقولا متيو . ”يراصنألاو

 مر رح درک ےہ و رعورص

 طيح ُهَلاَو ِتوَمْلَا ردح ٍقِعْوَصلأ م مندا هي عصا نوعي م :ىلاعت هلوق

 هنأل ؛حيبق نيو «ق» رجلا يفرح ىلع فقولا «[19 :ةرقبلا] تفك

 .هتلص ىلإ لوصوملا راقتفاك ‹ظفللاو ینعملا ثیح نم ہرورجم ىلإ رقتفم

 نسحو «ينادلا دنع ماتو «ساحنلا دنع حلاص فقو «ٍتْوَمْلا##© ىلع فقولاو

 «ساحنلا دنع ٭َنِِِكَلأرلف ىلع فقولا متيو .'"”يراصنألاو ينومشألا دنع

 )١( /حادحدلل كلام نبا ةيفلأ حرشو «عماوهلا عمهو «كلاسملا حضوأ :رظنا 75١٠.

 . ٤١۳/۲ ىدهلا رانمو 2.576 /ىفتكملا :رظنا (۲)

 . ٤١١ /ىفتكملا :رظنا (۳)

 )٤( /؟ىدهلا رانم :رظنا ۱۸۲.

 )٥( /|فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ٦۳۸.

 ىلع دصقملا ء۱۸۲/۲ ىدهلا رانم 247١ /یفتکملا ء٤٣٤٦ /فقولا حاضيإ :رظنا )٦(

 . ٤۳۸ /فحصملا شماه

 ىلع دصقملاو ء٣٦ /۱ ىدهلا رانمو ء١١٦۱ /یفتکملاو 257 /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۷)

 . ٤ /فحصملا شماه



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 .“يرابنألا نبا دنع نسحو «يراصنألاو «ىنومشألاو «ىنادلاو

 قري نوال يف وهو ملمع طح دقق ميلا ٌرْفكَي نموإ» : ىلاعت هلوق
 .هب رورجم هدعب امو رج فرح هنآل ؛ حيبق ىف ىلع فقولا ء[٤ :ةدئاملا]

 ‹ينومشألاو «ينادلاو «ساحنلا دنع تريلا ىلع فقولا متيو

 .'''یراصنآألاو

 :هلومعم نود لعافلا مسا ىلع فقولا متی ال ۔۸

 ةغيصلا ثيح نم «عراضملا لعفلا هبشت ةيفرص ةغيص لعافلا مسا

 تيلو يلع تعط ول ٌديِصَوْلاِب بَعد یب مهمو : ىلاعت هلوقف ."”ةلالدلاو
 ىلع 4«ظينب# ةملك لدت ([۱۸ :فهكلا] امر مم َتنْمَلَو ارارف ْمُهْنِم
 وهو نامزلا ىلعو «بلكلا وهو لعاف ىلعو «نيعارذلا طسب وهو «ثدح

 .هلومعم نيبو هنيب فقولا زوجي الو «هلعف لمع لمعي لعافلا مساو .لاحلا

 ىلع فقولاو .هل لومعم هدعب ام نأل حيبق رل ىلع فقولاف
 . يرابنألا دنع نسحو «ينادلاو ساحنلا دنع فاك ٍديصولابإف

 4 نل ثيل ده نمو رل نإ مهر ل كنت عجب الف : ىلاعت هلوق
 ىلع فقولاف «هلومعم «َكَسْفْنظو «لعاف مسا خبل ء[٦ :فهكلا]
 . امسا ىلع فقولا متيو ءهل لومعم هدعب ام نأل ؛حیبق پیف

 ىدهلا رانمو ء١١٦۱ /ىفتكملاو ء٥٦ /فانتئالاو عطقلاو ء٢٦۲ /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 ۔ ٤ /دصقملاو ء۱

 )٢( ىدهلا رانمو ء۲۳ ٤/یفتکملاو ء۱۷۲ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۲۰۹/۱

 دصقملاو //ا٠١.

 ٤٤٤٢. /فرصلا ملع يف ديدجلا ينغملا (۳)

 )٤( /ىفتكملاو ء۴۳۰۸ /فانتتالاو عطقلاو ء۰٥۳۹ /فقولا حاضيإ :رظنا 757.

 )٥( /عطقلاو 2751/ /ىفتكملاو ء۳۹۰۵ /فقولا حاضيإ :رظنا ٠٠۸ /دصقملاو ١١١.



 ` ۳٣ ۹ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 : لحنلا] الإ مْ هيف نوا في بارم اَهِنوُطُب ْنِم عا : یلاعت هلوق
 هجو ىلع «لعافلا مسال لعاف دولا و «لعاف مسا فيتا ۹
 ىلع فقولاو «هل لعاف هدعب ام نأل يَ ىلع فقولا متي الف
 وه 4ُهآَدْس هنأ ىنعم ناك اذإ ينادلاو ساحنلا دنع فاك ولا

 بارشلا يف ءافشلا لعج نمو .مارحلاو لالحلا نايب نم هيف امل «نآرقلا

 .””يرابنألا دنع نسح وهو 4نيَنْلإل ىلع فقو
 :هقلعتم نود ةغلابملا مسا ىلع فقولا متي ال - ۹

 ىلع اًدئاز یّتعم فيضت «ةصاخ ةيظفل ةروص لعافلا مسا ةغلابم ةغيص

 ىلع لدت اهنأ امك «فصولا يف ةغلابملاو ةرثكلا وه ؛لعافلا مسا ىنعم

 ةغلابملا ةغيص ىنعم متي ال قلعتم ةغيصلا هذهلو ."”يناعملا ةدايزل راركتلا

 رخاء ومل َنوُعَمَس ٍبِذَكَلإ ںوُمَکَس اوُداَه تلا تيرا : یلاعت هلوقف .هب الإ

 فقولا متي الو «ةغلابم ةغيص «4تروُدَئَسإ» ةملك ء[٤٤ :ةدئاملا] وأب رک

 دنع ىفاكلا فقولاف .یّتعمو اًطفل اهب اهدعب ام قلعتل «نيعضوملا یف اهيلع

 نبا دنع نسح «َكونَأَي زلف ىلع فقولاو .'*”4«ٍبِذَحْلِإ» ىلع ينادلا

 . ساحنلا دنع ماتو «“يرابنألا

 ےہ مسا

 مسا ء[٦١- ٥١ :جراعملا] كوش دعت ای کل اہک لکل :ىلاعت هلوق

 قلعتم اهدعب امو «ةغلابم مسا اهنأل ءحیبق اهيلع فقولا دَمَرتلل ةغلابملا

 )١( /ىفتكملاو ۱۲۹۷ /فانتتالاو عطقلا :رظنا ۳٥٣.

 ) )۲/فقولا حاضیإ :رظناو ء۲۹۷ /عطقلا :رظنا ۳۹۱۰.

 ) )۳/فرصلا ملع يف ديدجلا ىنعملا ۲٥٢.

 )٤( /ىفتكملا :رظنا ۲٤٤.

 )٥( /فقولا حاضيإ :رظنا ۳۲٣۔.

 )٦( :رظنا القطعم/٠۷١ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 «ساحنلاو «يرابنألا نبا دنع «َىوَّشلِإ اهقلعتم ىلع فقولا نسحیو ءاهب
 . "يجر ىلع '''ینادلا دنعو مهدنع ماتلاو .ينومشألاو «يراصنألاو

 ةغلابملا ةغيص «[114 :أبس] بولا ْملع قلاب ُفِذَقَب یر ال :ىلاعت هلوق

 فقولا متيو ويا وهو اهقلعتم نود اهيلع فقولا متي ال ملم
 نبا هنع تكسو «ينومشألا دنع فاك وهو «ساحنلا دنع 4ِبوُيْمْلا#© ىلع

 . ””ينادلاو يرابنألا

 :هقلعتم نود لوعفملا مسا ىلع فقولا متي ال - ٠

 لعافلا بئان عفر يف ءلوهجملا لعفلا لمع لوعفملا مسا لمعي

 هلوقف ءەب لوعفملاب وأ لعافلا بئانب الإ هانعم متي الف ءهب لوعفملا بصنو
 ٠١[« 59 :نم] کلا م َدَحَنقُم ندع تج © بات نصل نمل دو : ىلاعت

 «لعاف بئان ىلإ جاتحي هنأل «هيلع فقولا متي ال «لوعفم مسا 4ةَحَنَقُم
 .ةيآ سأر هنأل هيلع فقولا زوجيو .لعاف بئان «ُبوَبْلاآََْو «لاح هبارعإو

 «نيئكتم نومعنتي يأ رّدقم لماعب (نيئكتم) بصن نإ هيلع فقولا نسحيو
 .“ سج وهف

 الو تحسم رع يصح فورعملاپ هروَجَأ شواو : یلاعت هلوق
 لوعفملا مسا ىلع فقولا متي ال ء[١۲ :ءاسنلا] ناَدْخَأ تدم
 ىلع ساحنلا دنع يفاكلا فقولاو .هب هدعب ام قلعتل تتصف

 ئرق ءاوس مات ليقو ءنسح «نادخأ :ينومشألا لاق .؟*”(نادخأ)

 )١( /یفتکملا :رظنا ٥٩۸۷ .

 رانمو ء۱۸۱/دصقملاو ٤٤٤ /فانتئالاو عطقلاو ٦۰۸ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 8٠6. /ىدهلا

 . ٠۷۷/۲ ىدهلا رانمو ٤۳١ /عطقلا :رظنا (۳)

 ۔۱۷۷ /۲ ىدهلا رانم :رظنا )٤(

 )٥( فانتئالاو عطقلا :رظنا / ٠٤١ .



 ۳١٣ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 .'"”لوعفملل وأ لعافلل اًينبم (نصحأ)

 :لوعفملاب هيبشلا وأ اهلعاف نود ةهبشملا ةغصلا ىلع فقولا متي ال - ١

 كلسم نم اًبيرق اگلسم بيكرتلا يف كلست لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلا
 ةفص ىلع لدت اهنكل ءالعاف عفرتو لعفلا لحم لحت يهف «لعافلا مسا
 ديدشلا اهطابترال «لعافلا نع بوني امہ الإ ینعملا متي الو .'''ةتباث ةّيقْلَح

 ام يِ ال مل َتَوْلل قند الو سلا ثب لولد ال هرب ايإ٭ه : ىلاعت هلوقف .هب
 .حیبق اهيلع فقولاف .َلِذي لذ لعفلا نم ةهبشم ةفص لد ء[۷۱ :ةرقبلا]

 ريثتف لولذب تسيل ىنعملا نأل ل ىلع َنفقت ال» :ءارفلا لاق
 َةَيِشاَّلإا» ىلع فقولاو» :يرابنألا لاق ."”«لولذلا يه ةريثملاف «ضرألا

 ىق لو .فاك ألا ر ىلع فقولا :ينادلا دنعو .«نسح اهبف
 . ولفي ةيآلا ةياهن ىلع ماتلاو . فاك أمي يش الو «فاك چک

 ضيرملا لع الو خك حج فحشلا لع الو جرح مقالا لع سو : ىلاعت هلوق
 «ةهبشم تافص :«ضيرَمْلا##و اک جرش لو لا ء[٦٦ :رونلا] هجر

 لوعفملا هبشي اًمسا بصنتو ءالعاف عفرت نأب اهلعف لمع لمعت نأ اهقحف
 ىلع نسحلا فقولاو «حيبق تافصلا هذه نم دحاو ىلع فقولاف .هب

 . ةيآلا ةياهن #ولقَعتل» ىلع ماتلا فقولاو «(اًتاتشأ)

 ةفص : نصل ء[١٠ : رفاغ] نزلا هل يصل هلأ وغدا : ىلاعت هلوق

 )١( ىدهلا رانم :رظنا ۱۷۹/۱ .

 ۲٦۸ /فرصلا ملع يف ديدجلا ينغملا :رظنا (0)

 .نآرقلا يناعمو ء۲۷۱/فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 .١١٠/ىفتكملا :رظنا (4)

 رانمو ء٣٣٦۳ /فانتئالاو عطقلاو ء٤١٦ /ىفتكملاو ء۹٦ /فقولا حاضيإ :رظنا )٥(

 . ٥٤۳ /ىدهلا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣٢۲

 هب لوعفملاب هيبش :(نيدلا) نأل «مات ريغ هيلع فقولا ةهبشم

 نیلا ُهَل ىلع فقولا زوجيو ءهيلع فقولا متي الف يصل ل
 . "”ةيآ سأر هنأل (نورفاكلا) ىلع فقولا متيو

 :ديكوتلا نود دكؤملا ىلع فقولا متي ال - ۲

 ."'وهسلا وأ زوجتلا لامتحا عفرل هعوبتمل اًريرقت ركذي عبات :ديكوتلا
 مهڪ كهل دَبَس# : ىلاعت هلوقف .هماهبإ ليزيو ىنعملا ممتي دكؤملاو
 :ىلاعت هلوق نأل ٭ُدَکكَيَلَمَلالل ىلع فقولا زوجي ال ء[۷۳ :ص] دوعا

 ةملك ىلع فقولا زوجي ءانثتسا هدعب امو . هل ديكوت چین شما مہلک

 «فانئتسا هدعب ام نأل «فاكب سيل 4َنوُعَمأاو» : ساحنلا لاق . سلا لم

 .ةيآلا ةياهن '''4ںرزکلا می نوط يفاكلاو

 هدام لک الا ب وو ضرألاو تولا بو :ىلاعت هلوق
 دكؤم هنأل «ٌرْتَأْلااظ ىلع فقولا متي ال 0111 :دوه] كويل ْلَكَوتَو

 ماتلاو ءَ ْلَكرَبَول ىلع يفاكلا فقولاو .عفرلاب هل عباتو چک ب
 .“*ۃروسلا ةمتاخ يهو ةيآلا ةياهن ىلع

 ہل مع رع رر صل ےک ےس چرس ےہ سرخ

 وَلا َنِم اجي یَا وی ُدَمْلَأ لق كَل ىلع كعَم نمو تنأ تيوتسأ اإ :یلاعت هلوق

 نأل ؛ ہک توتسا ٭ هلعافو لعفلا ىلع فقولا متي ال ء[۲۸ :نونمؤملا] ہک بلا
 ےہ

 .ةيآ سأر هنأل کیلا ف ىلع فقولا زوجیو .هل ديكوت ٭پَتَالط هدعب ام

 )١( /فحصملا شماه ىلع دصقملا ٦٦۸٤.

 وحنلاو 2177/5 حيضوتلا حرش ىلع حيرصتلاو “4١57/9 عماوهلا عمه:رظنا (0)

 . ٤٩۳ /ينآرقلا

 .۹۰ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 )٤( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٦٤٤ .

 ۔۹۰ /دصقملاو ۱۳۸۷ /یدھلا رانمو ء۹۹٦۲ /فانتئالاو عطقلاو ٣۳٢٣٣ /ىفتكملا :رظنا )٥(



 ۳٣٣ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 . يراصنألا دنع نسحو «ينومشألا دنع فاك فقو وهو

 :فوطعملا نود درفملا فطعلا ىلع فقولا متي ال - ۴

 وهو ؛فطعلا فورح دحأ هعوبتم نيبو هنيب طسوتي «عبات قسنلا فطع

 ءمثو ءافلاو واولاك «ىنعملاو ظفللا ىف كيرشتلا ىضتقي ام :نامسق

 فورح مهأو .نكلو لب لثم «ىنعملا نود ظفللا يف كيرشتلا يضتقي امو

 هذهو .'''نیفطاعتملا نيب عمجلا قلطم يضتقت يهو ءواولا فطعلا

 متي الو . لوألا بارعإ يف يناثلا لاخدإ يف كرتشت اهلك فورحلا

 . فطعلا فرح لبق ام ىلع درفملا فوطعملا ركذ اذإ الإ ىنعملا

 رمو سلاو ضرألآ قو توسل فسد ديلا أري : ىلاعت هلوقف
 لا نوم نمو باَذَعْلا يلع ىح ریثکو نيالا نم کو باودلاو رجشلاو لاکو مجلو
 ريغ توسل ىلع فقولا ء[۱۸ :جحلا] 4ُمآََياَمُلَعْفي هللا نإ مرک س ملام

 ىلع فقولا متي الو .ىلوألا ىلع ةفوطعم ةيناثلا مولف نأل ؛مات

 رشا لابو 4 موجتلاو» پر لاَ شكلوا :تادرفملا
 اًمَقظ ىلع فقولا متيو .درفم فطع اهضعب ىلع ةفوطعم اهنأل ؛4ُباودلَول
 . الا نمرو ىلع ماتلا فقولا : يرابنألا لاقو .'''٭ کت نیل

 ملم هلأ نإ مامتلاو «فاك عطق چپ کت نیمَلاَمَنلف :ساحنلا لاقو
 ر

 فقولاو «ينومشأللا دنع نسح «نياَنلآ نمرو ىلع فقولاو . اکی

 )١( /دصقملاو ء٥٥٢٦ /ىدهلا رانم :رظنا ٠١١ .

 )٢( /ينآرقلا وحنلاو ء١٥٦۱ /7حيضوتلا ىلع حيرصتلاو ءعماوھلا عمه ١۷٤ .

 ) )۳/ينينامثلل دعاوقلاو دئاوفلا ٣۷٣ .

 .۳۷ /فقولا حاضيإ :رظن (4)

 )٥( /فقولا حاضيإ :رظنا 5٠9.

 )٦( /عطقلا :رظنا 747.



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 . ياغي ام ةيآلا ةياهن ىلع فقولا متيو «نسح 4«ُباَدَعْلا» ىلع

 ترحم موجو رمقلأو سلاو َراَهتلأَو لأ م رسو : ىلاعت هلوق
 يلام ىلع فقولا 011١ :لحنلا] ترفع موق تيل تلد یف كرإ ٹل
 ىلع فقولا كلذكو ءدرفم فطع هيلع فوطعم (راهنلا) نأل ؛مات ريغ

 :ناهجو رتل يفو .هيلع فوطعم (رمقلاو) نأل «مات ريغ سملو
 ىلع فقولا ناك (تارخسم)و (موجنلا) عفرف ترسم موجو أرق نم
 بصنلاب (تارخسم موجنلاو) أرق نمو .(موجنلا) ب ءادتبالاو ء(رمقلا)
 يفَنإإ# ىلع فقولا مامتو «قبس ام ىلع درفم فطع هنأل .فقولا متي ال
 ىلع يفاكلا فقولا ساحنلا دنعو .'''٭کواَقَعَي مومل ِتيَذَل تلد

 . "ي تزيل ةيآلا ةياهن ىلع مامتلاو 4رتأبإ
 :ملكتملا هديري ام نايب نود ىدانملا ىلع فقولا متي ال ٤-

 .ملكتملا هديري ام عامسل ههيبنتو « بطاخملا ىلإ ةوعد هيجوت وه ءادنلا

 وهو «ءادنلا فرح هنع بان يذلا لعفلا هلماعو «هب لوعفم ةقيقحلا ىف وهو

 . ملكتملا دارمو ىدانملا نيب لصف اذإ مالكلا ىنعم مهفي الو , 2يدانأ وأ وعدأ

 سو هد a دص رر 2 مہہہ ىلا ےک و ےک سک اساس مو ےح ر مل ۰ 7 ٠

 Ao ےگ رے 7 یگ ےس پ رت ہر رس کیہ 7 هل صر رم ىب

 ًاولوقَف ولوت نإق وا نود نم ابار اضعب انضعب دِحَتَي الو اس وپ كرش الو هللا الإ
 َلَمَأتَمف ىلع فقولا متي ال ٦١[« :نارسع لآ] توي اب ودق
 ةيآلا رخآ ىلع فقولا متيو .ملکتملا هديري ام نايب هدعب ام نأل ؛ہہ بتلا

 . 4 تويم اکی اودھ شاو

 )١( /ىدهلا رانم :رظنا ٥٠١ .

 9١. ۔ ۹۰ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 ۳٥/٢. تاءارقلا هوجو نع فشکلاو ء۸٣٤۳ /یفتکملاو ء۲۹۲ /عطقلا :رظنا (۳)

 وحنلاو ٠٠٠٠/۲ حيضوتلا حرش ىلع حيرصتلاو ء٢/٥۲ عماوهلا عمه :رظنا )٤(

 .۳۸۷ /ينآرقلا

 )٥( /ىفتكملاو ۱۲۹ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠١۲ .



 ڈک نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طياوضلا :سداسلا لصفلا

 متي ال 26٠١ :ابس] کدی هل اأو رطل دعم ںزا لای : ىلاعت هلوق

 هيبنتو ةوعد هدعب امو «ىدانمو ءادن فرح هنأل لابی ىلع فقولا

 ةيألا رخآ ىلع فقولا متيو فاك لر ىلع فقولاو .بيوأتلاب

 '9یرابنألا دنع نسح يربط ىلع فقولاو ."”4َديِرَدَل هاكر
 . **”ينومشألا دنع نسحو «ينادلا دنع فاكو

 عرس رو ےس ص

 س ہلکا ر رب چپ لا اي تب :ىلاعت لوق

 م سوف

 هَذَا i ىلع متي الو ةفوذحملا ءادنلا 3 دانم نال ٹل سو

 دنع 4 ٍتلسيأي #9 ىلع فقولا نسحیو .هل ةوعد هدعب امو یدانم هنأل

 © يئادلا دنع فاك وهو «يرابنألا

 :هلومعم نود لعفلا مسا ىلع فقولا متي ال - ۵

 دحلا ىلع هتلالد يف لعفلا بانم بوني «فرصتم ريغ مسا : لعفلا مسا

 ۲ ايي : یلاعت هلوقف .'''ةدحاو ةلمج هلعاف عم ربتعیو .نمزلاب هنارتقاو

 امي گفتی امیج کج و نا یا رثيَدَتَمَأ اڏا | لص نت میسی ال ہک شا کیلع ًاونماء

 «لعف مسا هنأل «حيبق كع ىلع فقولا ء[:١٠ :ةدئاملا] ہَدوُلَمْت مت
 نسح « مشيته دتھا٭ ىلع فقولاو .هب لوعفم کسا هذعب هلومعمو

 .418/فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 .8١5/قباسلا ردصملا :رظنا (؟)

 . ٦٤٤ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 . ٠۲١ /ىدهلا رانمو ء٤٦ /ىفتكملا :رظنا (5)

 .۔۳۲۷ /ىفتكملاو ۳۷٦ /ءادتبالاو فقولا حاضیإ :رظنا )٥(

 نبا ةيفلأ حرشو 258١/7١ حيضوتلا حرش ىلع حيرصتلاو ء۸۱/۳عماوھلا عمه رظنا )٦(

 . 4١9 /حادحدلل كلام



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 .'''کںوامشظ ةيآلا ةياهن مامتلاو . '"”يراصنألاو «يرابنألا لذت

 َنَسَحَا ئر هل ولا دام لاق کلل تح تلو بولا تمل : یلاعت هلوق
 هنأل تيه ىلع فقولا متي ال ء[۲۳ :فسوي] 4مل لقي ال هَل یوم
 نوكي الو ءاّرهاظ وأ اًرتتسم هلعاف نوكي نأ يغبنيو ءمزال لعف نم لعف مسا

 نسح وهو .””عفان نع ساحنلا ركذ امك کلا ىلع متيو .اًرراب اًريمض
 . يراصنألا دنع فاكو «ينومشألا دنع

 :ماعنألا] اده َمرَح لا نأ تودي لأ ماد لَه لف : یلاعت هلوق
 اده ىلع فقولاو ءم لعفلا مسا ىلع فقولا متي ال ء۰ ر 575 یخ مع ۰ م

 ةياهن ىلع فقولا متيو .فاك «ْمُهَعَم دهس الث ىلع فقولاو «”نسح
CV 5ةميركلا ةیالا  . 

 :هئازجج نود طرشلا لعف ىلع فقولا متی ال ۔٦

 نيلعف ىلع لخدت :ءامسأ اهنمو «فورح اهنم ةمزاجلا تاودألا

 وأ هباوج يناثلاو ءطرشلا لعف لوألا ىمسي ءاّعم امهمزجتف نيعراضم

 هلوقف «ىنعملا هب متي ال هنأل «يناثلا نود لوألا ىلع فقولا متي الف .''ہؤازج

 تضم دفق دوي نِإَو فلس دهام مهل رقي اوھتنب نإ اورفڪ نيا لق :ىلاعت
 لعف هنأل 4اوُهَتنَي نإ ىلع فقولا متي ال ء۸٥ :لافنألا] لوألا كم

 )١( /دصقملاو 27” /فقولا حاضيإ :رظنا ٦۷ .

 .744 /ىفتكملاو ء۱۸۴۳ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۲)

 . ۲۷۱ /عطقلا :رظنا (9)

 )٤( /دصقملاو ء۳۹۰ /ىدهلا رانم :رظنا ۹٦.

 )٥( /دصقملا :رظنا ۷۰٢

 )٦( /ىفتكملا :رظنا ۳٦٣.

 . ٦٢٤ /حادحدلل كلام نبا ةيفلأ حرشو ءحيضوتلا حرش ىلع حیرصتلاو .عماوهلا عمه (۷)



 ۳۱۷ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 و ىلع فقولا متيو ءچ ٹاس دهام ىلع فقولا زوجیو ءطرشلا

 لآ نود نم مل ڈجب الو وب رجب اوس لمعت نمإ## :ىلاعت هلوق ص صا ےگ

 ہل( طرشلا لعف هنأل ہک لَمَمَیلَف ىلع فقولا متي ال ء[١٤٣ :ءاسنلا] ہاری یت

 ىلع فقولا متيو وب رَ ىلع فقولا زوجيو «هباوج متي مل يذلا

 . يابت الو ةيآلا ةياهن

 متي ال ء[١٠١ :ءارسإلا] ىسك تل ہل اوعد کل :ىلاعت هلوق

 ىلع فقولاو .هباوج متي مل يذلا طرشلا لعف هنأل وعدن ىلع فقولا

 .'“'یراینال دنع نسح وهو ء”!فاک یل

 :ءاسنلا] 4ةّدَيَشُم جورب يف ُمُك وو ُتَوَمْلا کرب کک امتی :ىلاعت هلوق

 .هباوج تي مل يذلا طرشلا لعف هنأل 4 وكت ىلع فقولا متي ال )ءء۸

 فقولاو . فاك فقو ینادلا دنع وهو .' . نس و ديم ىلع فقولاو

 . مات ةيآلا ةياهن ىلع

 :اهزييمت نود دوقعلا دادعأو ,پکرملا ددعلا ىلع فقولا متي ال -

 نيعي زييمت ىلإ هتجاح ثيح نم ءاّيوق اًطابترا زييمتلاب طبترم ددعلا

 اکہ رشع دع دا تار یا تاب ہیکل فس مون ل : لاق دا م : یلاعت هلوقف نيرا دارملا

 الواي ےک

 )١( /فانتتالاو عطقلا :رظنا ۲۲۹.

 . ۲۲۷ /یفتکملاو ء١٦٦۱ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۲)

 ۳٣٣. /ىفتكملاو ء٢۲۰ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( /فقولا حاضيإ :رظنا ۳۹٣۔

 )٥( /فقولا حاضيإ :رظنا ٠١ /فانتئالاو عطقلاو ٠١٤ .

 . ۲۲۲ /ىفتكملا :رظنا ()

 حادحدلل كلام نبا ةيفلأ حرشو ءحيضوتلا حرش ىلع حيرصتلاو .عماوهلا عمه (۷)

 .۳۷۵ /ينآرقلا وحنلاو



 دعا ىلع فقولا متي ال ء[٤ :فسوي] تيرس يل منبر ركلأَو سمسا

 ةيآلا سأر ىلع فقولا روجيو .دودعم مسا هدعبو بكرم ددع هنأل # رشع

2 4 ۰ 0 )0 
 . نسح امفو وهف 4 نيرجكس

 متي ال ء[٤٦ :ةدئاملا] اَت رکَع ٹا ۂُھنِی فو :ىلاعت هلوق ج7 1

 وه يذلا دودعملا مسالا هدعبو ءددع مسا هنأل «َرَمَع ینا ىلع فقولا

 سيل :يراصنألا لاقو «عفان دنع مات «اًبيِتَت ىلع فقولاو .هزييمت
 دنع وهو «"فاک فقو وه :ينادلا لاقو ."”حلاص عطق هنكلو ءمامتب

 نس فقو .يرابنألا

 فقولا متي ال ٠١[« :فاقحألا] بَ نوشت كلو كَ : ىلاعت هلوق
 نسح ہک کال یلع فقولاو .دودعملا مسالا ہدعبو ددع هنأل ہک واال یلع

 . فاك ينادلاو ساحنلا دنع وهو “يرابنألا دنع (٥ہ)

 متي ال ٤[« :رونلا] ادب ةد مَ اول الو دلج بیت هود ال : ىلاعت هلوق

 ىلع ماتلا فقولاو دودعم مسا هدعب امو ددع هنأل نشف ىلع فقولا

 «ىنادلا دنع فاك وهو 'ادبأ لبقت ال فذاقلا ةداهش تناك اذإ ابال

 دنع وهو “بات نإو زوجت ال فذاقلا ةداهش نإ :لاق نم لوق ىلع :لاق

 )١( /فحصملا شماه ىلع دصقملا ٢ ۲۳۴.

 )٢( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠١۴ .

 .۲۴ / یفتکملا :رظنا (۳)

 ۔۳۱۷ /فقولا حاضيإ :رظنا )٤(

 )٥( /فقولا حاضيإ :رظنا ٦۷٤ .

 )٦( یفتکملاو ء۸ /فانتئالاو عطقلا :رظنا / ٥۲١ .

 ) )۷/فانتئالاو عطقلا :رظنا ۳٥٣.

 . ٤٠٥ /ىفتكملا : رظنا (۸)



 م9١ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 ةداهش نأ ىلع ءانب كفيف هلوق نم ءانثتسالا لعج نإ مات ينومشألا
 . بات نإو «لبقت ال فذاقلا

 :اهانعم هيجوتو (الَك) ىلع فوقولا - ۸

 سمخ یف «ميركلا نآرقلا يف اًعضوم نیئالثو ةثالث يف (الك) تدرو

 ١6 :ءارعشلاو ٠٠١« :نونمؤملاو ء۸۲ ۔۹ :میرم : يهو روس ةرشع

 ۔ ۳٥۔۳۲۔١۱ :رثدملاو ء۴۹ ۔١٥ :جراعملاو ء۷ :ًابسو ء٦٦ ۔

 ۳٣۲۔١۱ :سبعو ٥۔٤ :ًابنلاو ١١-۲١-۲٦ :ةمايقلاو ٤

 ٢۲۔۷ :رجفلاو ١5 ۱١-۱۸ ۷ :نيففطملاو ء۹ :راطفنالاو

 ٤ :ةزمهلاو كمه * :رثاكتلاو ء۱۹ 5-١٠6١ : قلعلاو

 : اهنم ةددعتم ناعم (الگ) لو

 .(اًقح كلذ قحأ) :ریدقتلا يأ ءاّقح ىنعمب نوکت - ١

 .مالكلا حاتفتسال يه يتلا (الأ) ىنعمب نوكت - ۲

 .ةلص اهنأل (فوس) ةلزنمب نوكت ۔٣

 (ال) ةلزنمب وأ ءافتکالا يف (الو معن) اهنأكف ءعدر فرح نوكت - ؛

 دنع يهو . اهلبق عدر يهف هيبشتلا فاك اهيلع تلخد «يفنلل يه يتلا

 بهذ هيلإو ءەیوبیس بهذم اذهو :يرهزألا لاق رجزلاو عدرلل شفخألا

 ىنعم :نورسفملا لاق :يرابنألا ركب وبأ لاقو .نآرقلا عيمج يف جاجزلا

 ىلع اهنأ يسيقلا بلاط يبأ نب يكم نع يطويسلا لقنو ."”اقح :(الک)

 : ماسقأ ةعبرأ

 )١( /ىدهلا رانم :رظنا ٥۳۳ .

 .يلشعرملا فسوي .د قيقحت ةلاسرلا ةسسؤم عبط ٠١١ /يزرجلا نبال ديهمتلا :رظنا (۲)

 تاوصألاو 2407/١ فالخلا لئاسم يف فاصنإلاو ء(الک) ةدام «برعلا ناسل :رظنا (۳)

 ۱۹٦. /ءارقلاو نييوغللا نيب ةيبرعلا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠۰

 «رايتخالا وهو «عدرلا ىنعم ىلع اهيلع فوقولا نسحي ام :لوألا مسقلا

 : اًعضوم رشع دحأ اهلو (اًّفح) ینعمب هليوأت ىلع اهب ءادتبالا زوجيو

 هل ُدمَتَو لوٹی ام بکس الك (©) اَدَهَع نرل دنع دنا رآ بلا مطا ۔ ١ 7 وجد ۶وہ دوم مع
 .[۷۹ ۔ ۷۸ :میرم] ادم ٍاَدَعْلأ نم

 دنع ماتو .يرابنألا دنع نسح نطوملا اذه يف اك ىلع فقولا

 ليلخلا هلاق ءرجزلاو عدرلل اهنأل ءينومشألاو «يراصنألاو «ينادلا

 يه هذهو ۶ ےةیح ةيحاتفتسالا (الأ) ینعمب يه : : متاح وبأ لاقو «ةيوبيسو

 .نآرقلا يف عقاولا (الک) ظفل نم ىلوألا

Eeمهتدابعب نورفکیس الك ل ازع مه اونوكيل ةهلاء ولا بود نم اوذختاو و - ۲ ا رک ھڑج جم م کر 8 موت کک رہ ہے يص  
 حر س ر رگ

 .[۸۲ -۸۱ : ميرم] «اَدِض مَع تورکی پو

 ءادتبالا زاوج اًضيأ رکذو مات نیعضوملا يف فقولا :ينادلا لاق

 :لاقو ءامهيلع فقولا يأ ءلوألا هجولا ىدهلا 7 ينومشألا حجرو

 . "”دمحأ نب ليلخلا لوق هنإ

 ے : 2 وہ رو 2 7 ےک کر ےس یو سرک

 لإ ُب مهيآَرو نمو اھلاَق وه ةمل | نک تكي امیف ذ اعلص لمع لعل - ٣
 سوسو يس
 ء۰۰ :نونمؤملا] ہہ نوع مول

 كلذكو ؛ينومشأالاو ينادلاو ساحنلا دنع مات انه هلك ىلع فقولا
 لاقو «نسح 2 : يراصنألا لاقو ‹يرزجلا نبال دیھمتلا يف

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو «۳۷۷ /ىفتكملاو ء۲۲۹/فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 ۳/۲ یدھلا رانمو )"2۱

 . ٠۹١ /ىدهلا رانمو ء۳۷۷ /یفتکملا :رظنا )٢(



 ٠ ۳۲١ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 . "اهب أدتبيو اهلبق ام ىلع

 <ۂِیتلا زوملا هلأ وہ لب الک كش ہیب رثفحلا يلا نو لیا - ٤
 .[۲۷ :ًاأبس]

 هنأ ينومشألا ركذو "هل كيرش ال يأ «ينادلا دنع مات هيلع فقولاو

 «ينورت الو ؛يل كيرش ال الك) ىنعملا نأل ؛ متاح يبأو ليلخلا دنع مات

 . "”(كلذ ىلع نوردقت الو

 o14] : جراعملا] ى اہک لك © دم اهي نکلا ف نوب - ه

 لاق :ينادلا لاق .هيجني ال يأ «ينادلا دنع مات پن ىلع فقول

 اًدر ٌترّدَق اذإ «نآرقلا عيمج يف مات (الك) ىلع فقولاو : هلو ورمع وبأ

 مل «(اًقح) : كلوق ینعمب ترد وأ (الأ) ینعمب اًهيبنت ترد ناف ءايفن وأ

2 ۰ 7 7 
 . اهب ئدتباو ءاهنود فقوو ءاهيلع فقوي

 ٦ - نوملعی اَنْ مُهَتَقلَح نإ لک چل رم ج لَ نأ من م يرتأ لڪ عطف 46

 ۔۸ : جراعملا] ۳۹[.

 دنع كلذك يهو کل عفان نع يور ام ىلع مامتلاو :ساحنلا لاق

 ہدنع قلطملا نأ فورعمو ‹قلطم : 6 e : يدنواجسلا لاقو «ىنومشألا

 (ھ) ہ
 يفاكلاو ماتلا ينعي

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو «404 /ىفتكملاو ء٣٣٥۳ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 . 116 /ىفتكملا :رظنا (۲)

 . ٦۲۷ /یدھلا رانم :رظنا (۳)

 .587 /ىفتكملا : رظنا )٤(

 )٥( ىدهلا رانمو ء١٠۱۰ /۳ فوقولا للعو ء٥٥٤٦ /فاتتئالاو عطقلا ۲/ ۳٦٣.



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣۳

 ر رخ

 ۔[٢٤ ۔٥۵ :رثدملا] #اًدينع ايال ّن ناك نإ کک ایل َديزأ نأ ملی خالہ - ۷

 زاجأ هنأ ريغ ؛متاح يبأ لوق وهو ءمات :4 لکل :ساحنلا لاق
 زوجي هلوق ىلعف ءالأ :ینعمب چ لک ئدتبي مث درا نا ىلع فقولا

 ينامعلا انه اهيلع فقولا راتخاو ءنآرقلا يف (الك) لك لبق ام ىلع فقولا
 دشرملا يف ر

 «ةرديلا ترا ال لب الك ©) م حص قوب أ منم هعرتأ ڈیٹ ل ۸
 ٠١ ۵٥[. :رثدملا]

 امل اًدر اهلعجي غلاب نسح فقو يه :لاق «يكم دنع نسح فقو يه

 يفو .'''نسحأ اهيلع فقولاو (اًّقح) ىنعم ىلع اهب ءادتبالا زوجيو ءاهلبق

 نع فاك اهيلع فقولاو . "”(الك) ىلع فقي نأ يدنع نسحألاو :دشرملا

 . “هيبنتلل يتلا (الأ) ىنعمب اهتلعج اذإ اهب ءادتبالا نسحي امك «ينومشألا

 E نوب أوك ا بوق لع ا لہ الك © نوا زط لاق اس اثناء دلع 1 لق اإ 1١

 ٤ 5 و 7

  8 هير

 اهنأل ء(ال) ليوأتب اهيلع فقولا زوجيو «(الأ) ليوأت ىلع ءادتبالا زوجي

 يف ( الكر لكو . ”يراصنألا دنع نسحألا وهو ءرجّرو عذرو يفن فرح

 )١( دشرملاو ء۹٥٥٦ /فانتئالاو عطقلا ۸۱۹/۲.

 )٢( /ةيلامكلا لئاسرلا ةعومجم :رظنا ٦٥ .

 .۸۲۰ /۲ ءادتبالاو فقولا يف دشرملا (9)

 ۔۳۷۷/۲ ىدهلا رانم )٤(

 )٥( هالال /فحصملا شماه ىلع دصقملا .



 ٣۲٣۳ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 . هل ةلص نوكتف ءمسق اهدعب نوكي نأ الإ زئاج اهيلع فقولا نآرقلا

 8 < راک مه رصع رر رس قو رر رر و ےہ مم ےس مے

 نومك ال لب الك نل نشھأ هير لوقیف قذر هلع ردقف هلآ ام اد امآوإ» - ٠
 .[۱۷ ۔ ٥١ :رجفلا] چک لا

 امھنأل «ينادلا دنع مات رجفلا ةروس نم نيعضوملا يف اهيلع فقولا

 200 یا
 .٠ راج

ge٤[. * :ةرمهلا] کوما يف نبيل الك ل هدلخأ هلام نأ بسی - ١ م ےب یر موس گیر نجح ھ کہ < وداد  

 طر چ 03

 عدر فرح انه اوف نال «ينومشألا دنع مات انه اهيلع فقولا

 دنعو . "هلام هدلخي ال يأ ءیفنلا ىنعمب یھف دسافلا هنابسح نع رجزو

 . 1” زعاج امهالكو ءاهب تأدتيا تئش نإو «تفقو تئش نإ : ینامعلا

 «ىلوألاب ءادتبالا زوجیو اهيلع فقولا نسحي ال ام : يناثلا مسقلا

 :عضاوم ةعبرأ يف يهو ءاهدعب امو اهلبق امب ةيناثلا لصوتو

 ١ - :أبنلا] 6َنْولعَس الک ےن کل وليس العالم 4 0[.

 يتلا (الأ) : ینعمب امهنأل ٠ ”نيعضوملا يف #45 ىلع فقوي الو

 الأ مث «نوملعيس الأ ىنعملاو «لوألل ديكوت يناثلا عضوملاو «هيبنتلا ديفت

 .'''یلاعت هنم مهل ديدهتو ديعو وهو .ةكم لهأ ينعي !؟مهب لحي ام نوملعيس

 .7ا/ا//؟ ىدهلا رانمو ء٦۸٦/ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظنا )١(

 . ٦1۹ /ىفتكملاو 2571/7 نآرقلا يناعمو ٠۷۷١ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۲)

 . ۰۷۸ /عطقلا :رظناو ۰٤۳۱/۲ ىدهلا رانم (۳)

 )٤( ءادتبالاو فقولا يف دشرملا ۸۷۰/۲.

 )٥( /فحصملا شماه ىلع دصقملا 087.

 )٦( ىدهلا رانمو ء۸۳۳ /۲ دشرملا :رظنا ۲/ ۳۸۷.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 ١ - رثاکتلا] ھم ںوملعت فوس الك ہت ا ںوملعت فوس کوھ : ٣۔ 4[.

 فوس اًّقح ینعمب ءاهدعب امل ةلص اهنأل .4اّلك» ىلع فقوي الو
 لوألا باطخلاف «دالوألاو لاومآلاب رثاكتلا نم هيلع متنأ ام نوملعت

 ترركو .فقولاب يناثلاو لوألا نيب لصفو .نينمؤملل يناثلاو ءرافكلل

 نأب اًناذیإ i} ب ءاجو .ديعو دعب ديعوو فيوختلاو ظيلغتلل كإف

 .'”لیوھتلا يف لوألا نم غلبأ هريركت

 : نيعضوم يف يهو ءاهلبق امب لصوت
 دع

 ١ - :ءارعشلا] ٭ہَنوُعیَتسَم نإ اتنا اهداف لَك ل ٠١[. اس و اس هد دس

 دنعو ؛ساحنلا هلقن اميف عفان دنع مات 4بال ىلع فقولا

 يأ «فاخأ ينإ :هلوقل در انه يهو «ينومشألا دنع نسحو «يراصنألا

 ابهذََف٭ ئدتبي مث ءهيلإ نولصي الو كلذ ىلع نوردقي ال مهنإف .فخت ال

 فقولا عم بسانتت له (ىلص) يهو ةتبثملا ةراشإلا ىلإ رظناو . 4تا
 نم اهفذح تحرتقا اذهلو «بسانتت ال :لوقتس اًمتح ؟نسحلا وأ ماتلا

 . فحصملا يف فقولا تامالع

 .[5؟ :ءارعشلا] ہک یس یر یم اک لَم - ۲

 .ةيآلا ىنعم ىف الإ قرف كانه سيلو ءاهتقباس هبشت هذهو

 تناك نإو مات اهيلع فقولاف ءرجزلاو عدرلل تناك نإ :عبارلا مسقلا

 )١( ركاش دمحأ قيقحتب يربطلا ريسفت :رظنا ٥۸4/۲٤ ىدهلا رانمو ٦٢۹/۲۔

  (۲)رانمو ء۷١٦۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۷۳ /فانتفالاو عطقلا :رظنا

 ىدهلا ۲/۹٦ .



 ٥٣ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 .اهنود ام ىلع فقويو .اهيلع فقوي مل «(اقح) ىنعمب تردق وأ . هيبنتلل

 #8 4 ہم 5205 (١) 5 2 .٠ 07 ھ5
 :اعضوم ةرشع ينامث يف يهو < اهب ادتبي نأ زوجيو

 ٣٢[. :رثدملا] (ٍريَمْلاَو الك - ١

 فقولاو «رمقلاو الأ : ىنعمب چ٭رتْلَو الك 6 :دشرملا یف ینامعلا لاق

 لاق نممو .'''!مہضعب هزوج لق ناك نإو <« نسحب سبيل انهاه کلک © ىلع

 «نسحي ال انه «الك9 ىلع فقولا :يسيقلا بلاط يبأ نب يكم كلذك

 ءركني الو دري ال اهلبق امو ءاهلبق امل اًدر تراصل اهيلع تفقو ول كنأل

 . ””رمقلاو الأ ىنعم ىلع نسح اهب ءادتبالاو

 : ىناعملا هذه ىلع هرادمو ىتأي امم دري فوس امو

 ٥٤٤[. :رثدملا] #ٌةركْذَت نإ الكم - ۲

 ٣ - :ةمايقلا] دو ال الك و رن نا نیمو نشا لوفي ١ -١١[.

 موم رگ رگ حل

 ٤ :ةمايقلا] للا ثم لب دک © هني اع ل م ۔ ١5 - ٢٢[۔
 5 000 ےہ ER ھر ےہ رسو 2 3 ثم ری رس اور

 ٢٢[. ۔ ٥٢ :ةمایقلا] ©قارتلا تحلب اذإ لک ایل ةرفاف اهي لعفب نأ ظن لم - ©

 ٤ -٦[. :أبنلا] ہن واقیَس الكب 9 وعاعَبس الكم ۔۷ ۔٦

 1١-١١[. :سبع] 4 هكذا اکا لک و یکن نع تاقالع - ۸

 ٢٢[. ۔ ۲۲ :سبع] چرا ام ضعي امل الك ایل یرشنآ اس اذل متو - 4 27 7 ر ےک رک رے رس رہ ےک ر 04 لس رس ےک مصرس

 سک

 ٠ - :راطفنالا] نیلا َنوبْذَكَت لب الك یل كر هاش ام زَروُص جا یل ۸ -۹[.

 .اهدعب امو 5 /تاملكلا ضعبو (ىلبو اّلك) ىلع فقولا يف ةلاسر :رظنا )١(
 ۲٣٣. /حاضيإلا يف يرابنألا نبا هزوج نممو ء۸۲۱/۲ دشرملا (؟)

 . ہ٥ /الك ىلع فقولا (۳)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا شما

 ےک ےس

 ينجس ىف راًبلا بدك ها اک © تملا بل شالا موق میو - ١
 .[۷ ۔ ٦ :نيففطملا]

 ۔.[٤٤ ۔ ٣١۳ :نيففطملا]

 تع یل رازشلا بتك ّنإ اک © وبكت سب مک ىلا اده لاعب خال ۳

 ۔[۱۸ ۔۱۷ :نيففطملا]

 :رجفلا] د اک فنکیلا نک ادا ےک © ج اخ لالا تریو - ٤
°[ 

 ۔ ٥ :قلعلا] ہک یل نسا ا الك © تب رت ام نسال راع - ١

 م حبر مص رےہ
 ٦ - :قلعلا] هةم عدل تن ل نیل الك کپل ایرب هلأ أب لب لأ ٤

 دوور ےڑ یر دع

 ١۹[. ۔ ۱۸ :قلعلا] 44 بقا دجون د کک الك ی ةيابزلا علس ۔۷

 .[" ۔ ٢ :رئاكتلا] نوم 0 چی

 .[ه - ٤ :رئاكتلا] نقلا مَلع ںوملْعت ول الک ()ںوملعت فوس الک مثل - ۲٢٣۳٣

 :یلب یلع فقولا -

 فلألاو ء(لب) : لصألا :ةعامج لاقو «ىلصأ باوج فرح :ىلب

 «ةملكلا لصأ نم فلألاو ءعضولا يئالث فرح :يدارملا لاق ."ةدئاز

 بارضإلل وأ «باجيإلل فلألا تلخدف ؛:فطعلل یتلا (لب) اهلصأ سيلو

 .(یفنلاب) دحجلاب دوقعم ماهفتسا باوج ىهو . ”7ثينأتلل وأ «درلاو

 .۱۹۱/۲ بیبللا ينغم )١(

 :۳۸۲/۲ ةيفاكلا حرش يفو ۳۷۲/٤ عماوهلا عمه :رظناو ء٤٦ ينادلا ىنجلا (۳)

 .اهسأري اًقرح اهنوك ىلوألاو



 ۱ PY نآرقلا يف فقولت ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 ثسلأ» :ىلاعت هلوقك ء(يفنلا) دحجلا هيف يذلا مالكلل اًياوج نوكي : ليقو

 اهنأل «فلألاب لصتت (ىلب) تراص امنإو ء[۱۷۲ :فارعألا] لب أولاق مکین

 نأ اهليبس «لب»و ««لب» ةلزنمب فرح وهف «قيقحتلا ىلإ يفنلا نع عوجر
 لجرلا لاق اذإو .'''كوبأ لب كوخأ ماق ام :كلوقك .يفنلا دعب يتأت

 ىلع فلألا داز امنإو «موقأ لب دارأ «ىلب» :هل لاقف ؟موقت الأ :لجرلل

 رخآ اًمالك هنم عقوت امبر «لب» :لاق ول هنأل ءاهيلع توكسلا نسحیل «لب»

 :دربملا لاقو ءمهوتلا اذه بطاخملا نع لوزيل فلألا اودازف ء(لب) دعب

 نوكي «ىلب»و «باجيإ وأ دحج يف تعقو امنيأ كاردتسالا اهمكح «لب»)

 .'''(ریغ ال يفنلل اًبياجيإ

 نمف «اًعضوم نيرشعو نينثا يف ميركلا نآرقلا يف «ىلب» تركُذ دقو

 ءاهدعب امب اهلصيو اهيلع فقي ال نم مهنمو ءاّقلطم اهيلع فقو نم ءارقلا

 . لصف نم مهنمو

 امنيأ نآرقلا عيمج يف فاك اهيلع فقولاف «ىلب» امأف :ىنادلا لاق

 يفو «فاقحألا ىفو بس يفو «ماعنألا يف : عضاوم ةعبرأ ريغ ‹عقو
 6ع 6

 يفو ء[٢٥ :ماعنألا] اترو لب أولا قَحلاب اده سيل لاق :ماعنألا يف .نباغتلا سی مم رم عرس ا رس رم یک ےہ
. 6 
 ہک ابرو یب ولاقل٭م :فاقحألا يفو ء[۴ :ابس) منا يرو لب لقالف :أبس ل رو ۴2

 یوس ام امأو ۷ : نباغتلا] نع رو لب لقوم : نباغتلا يفو ۳٤[« :فاقحألا]

 . فاك اهيلع فقولاف كلذ

 فقولا زوجي الف مسقلا عضوم يف تدرو اذإ «ىلب» نأ رمألا لصاحو

 .۳۹۳/۱۰ (لاب) ةدام ةغللا بيذهت )١(
 ۱ ىدهلا رانمو «ى ل ب :برعلا ناسل رظني )۲(

 . ٠١۷ / ادتبالاو فقولا يف یفتکملا (۳)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۳۲۸

 «فاکو «مات نيب ءاهيلع فقولا زاج مسق عضوم يف درت مل نإو ءاهيلع

 . نسحو

 : ماسقأ ةثالث ىلع (ىلب)و

 . فقولا هيف راتخي مسق ۔

 . هيف فلتخم مسقو -

 :ةرقبلا يف ةثالث اهنم عضاوم ةرشعف .فقولا هيف راتخي ام امأ

 چوب ت لو یس بسک نم ب (©7) توک ال ام هلأ َلَع نولو ما - ١

 .[۸۱ ۔ ۸۰ :ةرقبلا]

 هل هجو ملا نم کب © قیم ٹن نإ مت ااه لكل - ٣ 3 ےک ۳ ےک 5 م2 ع ا و ےگ رھا رسم رک ےک رس در
 ١١١[. ۔١۱۱ :ةرقبلا] چیز دنع هرم هلق نسم وهو

 ا

 وو کرا o و ےس عج و

 يحت فيك ينرأ بر مهْرَر لاف ذلو ۔ ٣

 ٢٦٢[. :ةرقبلا] ہک نمی

 gu اک: یی

 هنمأت نإ نم مُهنمَو َكيلِإ دودژی راطنقي نما نإ نم بتكلا لهآ نمو ۔ ٤ رھ مس ےہ ےس ھی او رس رس وک ےک رھا ےہ رم رگ ےہ ے ےس م م
 ھم رص رس E ےک رس مہ وے ما ےک ےہ ہر ےس ےک و لس ےب مس هدو ےک 7

 رس نژیمالا يف انْیلع سیل اولاق مهتأي كلذ امياق هيلع تمد ام الإ كيلإ ودؤي ال راتيدب
 ثب کل اِک کا دقي قرا نت کب @ تركني غم بزكلا لل یک توب تہ 7 2 ےس ھے ي ےہ ےہ ےک ےس رک رم یر رس رس حمص يو رم رب و عرس

 9 ر ر 7 ےہ

 اده ْنَع اڪ اإ ٍةَمَيِقْل موب اووف تأ تدهس لب اولاق مکرر ثسلالع -
 .[۱۷۲ :فارعألا] نلف

 اوتلاف مشا تيلاط ةكيكملا مهدفو نیلا ٦
 ےگ رس ےس

 ۔[۲۸ :لحنلا] نوم منك امب يلع هللا نإ

 رس م

 لب وس نم لمعت انك ام سلا |



 . 899, نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 ور ت جر بی مضر ا وس 00 ےس

 رهو لب رهلتم قل نأ ع ردم 31 َضرألاَو ٍتَومَسلا َقلَح یا سلوم - ۷

 ۲۸۱ :ّسي] 4 ململ یل

 عدا اولاق ج اولاق ِتْسَيِلاِب معلم یتا كن کوا لاق - ۸

 ء.۰ :رفاغ] هلص ىف لإ برف أوتعُد

 نأ یک ری نقلب تب عو زالو توتا قلع یا هلل نأ اڑ
 .[1" :فاقحألا] ہک ردم ِءْىَس لك لع ْدَنِإ ب قوملا یم

 ےک

 اک أ

 ٠ - :قاقشنالا] ارب وپ ناک یر نإ عیب 9 روحي نأ نأ نط نالہ ١5 1١5[.

 : عضاوم ةعبرأ يف يتأيف «ىلب» ىلع فقولا عنتمي ی ام امأ

 تر رم سس ھر ےب ۔وہ یک ےس

 ١ - :ماعنألا] اترو لب اولاق قحاب اذه سلا لام ١١[.

 .[* :ًأبس] E رو نب لقالع - ۲
 ےک
 ۳٣[. : فاقحألا] أَسيَرَو یب اولا حلا اده شا ۔٣ مس ےہ رصرص رر ر

 ٤ - نباغتلا] رع یو یب لق : ۷[.

 : عضاوم ةينامث يف يتأيف (ىلب) ىلع فقولا هيف فلتخا ام امأ ۔

 ةكيلمْلا نی فلا ےب محير مرمي نأ کیک لأ تنمملِل لوقت ذو - ١

 ۱٤٢[. ۔ ۱۲١ :نارمع لآ] کرت نإ كب (9 نلرم

 اًح هلع اَدَعَو لب وم نم کل تعب ال مهتما َدَهَج اب وما - ١
 ۔[۳۸ : لحنلا]

 «ٌنرفككْلا تم تکو َترکَتَسَِو ابي تیک قباء كاج د لیک - ٣

 .[04 :رمزلا]

 a 8 دوا تحف اَهوُمأَج اإ وحلم - ٤ س
١ ٦ 

3 
۰ 

E 
XN 

CA 
 اها 7 ۸

 ع ۰٦

 نس ول کنم لب



 لع املا نک تقح نیاز یک ایک نک مري ہاکی مکی ل مکر تل کیک
 ۷۱ :رمزلا] «َنرْفَكْلا

 کٹ لكي نجار تے حج جہ
 و

 :ديدحلا] ہک کس رٹننف رکو لب اولا کک کک یکن ملا میو دایک - ٦ 3

 ١ ۔ ۸ :كلملا] ه8 1 1100© ف 143ج ۹[

 .[5 ۳ :ةمايقلا] ناب یش ا ع ترد یب یل ماع مح أن نالا بسا - ۸

 :(كلذك) ىلع فقولا

 درفملا ىلإ ةراشإ «اذ» :اهلصأو «ةينبملا ةراشإلا ءامسأ نم «كلذك»

 هلامعتسا حلصو ««اذه» تراص هيبنتلا ءاه اهيلع لخد نإف ءركذملا بئاغلا
3 : 

 «كلذو كاذ» فاکلا عم ماللا وأ فاكلا اهب قحلا نإف .ديعبلا نود بيرقلل

 تراص هيبشتلا فاك اهيلع تلخد نإف ؛بیرقلا نود ديعبلل اتلمعتسا

 الإ نوكي ال ةراشإلا ءامسأ ىلع فقولاو .رمألا كلذ لثم يأ ««كلذك»
 ار ۱ ےک ہار ١ )( 7" ١

 : عضاوم يف ميركلا نارقلا يف تدرو دقو . "”ىنعملا مامتب

 مہ ہہ و جد

 9 ا اعر نت مھل لعنت را روم لع علت اکو ںی مم عب اإ یک -
 .[۹۱ ۔ ۹۰ :فهكلا] كنك

 ىلع فقولا : ينادلا لاقو .'''مامتلا فقو كلك : يرابنألا لاف

 كلذك :يدنواجسلا لاقو ."”مهربخ ناك كلذك هانعمو «مات كلكم

 :يأ 2«َكِلَدَك ب أدتبي :ليقو «سمشلا برغم دنع اوناك نيذلا ليبقلا

 ۲٢. /ساحنلا يلع خيشلل فقولا يف ةلاسر )١(

 .۳۹۷ /فقولا حاضيإ (۲)

 .۳۷۲ / یفتکملا (۳)



 _- ۔٣٣۳ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 «َكِلَدَكظ يف فاكلا يف فلتخا دقو :ينومشألا لاقو .''”رمألا كلذك

 ءعفر لحم يف تناك نإف ؛عفر لحم يف ليقو «بصن لحم يف :ليقف
 دجو امك وأ ءاهبرغم غلب امك سمشلا علطم غلب يأ .كلذك رمألا :يأ

 وأ «مهيف مكحو اًموق اهعلطم دنع دجو «مهيف مكحو ءاّموق اهبرغم دنع

 . اهعلطم ىلإ اّبس عبتأ كلذك «سمشلا برغم ىلإ اّبس عبتأ امك

 ىلعف «كلذ لثم انلعف يأ «بصن لحم یف فاكلا تناك نإ كلذكو

 . ؟2ءالكلا مامت نم هيبشتلا تاريدقتلا هذه
 ےک چ أ ےک ےہ ںیہ یک 7 ےب وا ےہ ےس ورک

 -٦۹[. ۵۸ :ءارعشلا] لین نب اهتشوأو كيذک () ریرک مامو رو - ١

 : ىنعم ىلع كلك ئدتبت مث «نسح (ریرک وام :يرابنألا لاق
 . العف كلذك

 لآ انجرخأ يأ ء(قلطم) مات يأ (ط د (كلذك) :يدنواجسلا لاقو
 اًلقن :ينادلا لاقو .“'”لیئارسإ ينب اهثاريإ اندعو امك مهلزانم نم نوعرف

 :ينومشألا لاقو .(كلذك) ىلع يأ « ””انهاه مامتلا :يرونيدلاو عفان نع

 . ""(كلذك) ىلع فقولا ناك بصن وأ عفر عضوم يف فاكلا تناك اذإ

 ىنعملاو «عفر عضوم يف فاکلا نأ نآرقلا بارعإ يف ساحنلا حّجرو

 . ”انربخأ امك رمألا يأ .كلذك

 )١( فوقولا للع ٦۷۲/۲ .

 . ٤٤۸/۱ ىدهلا رانم (۲)

 ٦٢٤. /فقولا حاضيإ (۳)

 )٤( فوقولا للع ۷٥٢/٢۔

 ) )5/ىفتكملا ٤١۳ .

 )٦( ىدهلا راتنم 0۸/۲.

 ۔۱۸۱ /۳ساحنلل نآرقلا بارعإ :رظنا (۷)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 :ناخدلا] 4َكِذَدُك © نک اہ انک رو ال یک راقم نرو ۔٣

 .[۲۸ ۔٦

 طج ےہ 5

 .4َكِلَدُك وه ىلع فقولا :لوقي نم مامتلا باحصأ نمو : ساحنلا لاق

 . "مات 4«َكِنَدَك ىلع فقولا :ينادلا لاقو .'''(نیرخآ اًموق) مامتلاو

 هيلع فقولا زاوج ینومشألارکذو ."”(ط ) (كلذك) :يدنواجسلا لاقو

 نإ اهب ءادتبالاو اهيلع فقولا زاوجو ءعفر عضوم يف فاكلا تناك نإ
(E) ۶ ےہ : . 

 4ب۶ روع متجدد كدڪ (©) لوک قرد ںیشنش نی نومي - ؛
 ٥٤٤[. ها“ :ناخدلا]

 لعفي كلذك :ليقو «كلذك رمألا يأ كلدكإ :ساحنلا لاق

 ینعملا نأل ءنسحلا لوق ىلع مات :٭َككَلَكلل :ينادلا لاقو . نيقتملاب

 رمألا :نييوحنلا دنع ريدقتلاو .(اذهب ةنجلا لهأل هللا مكح كلذك) :هدنع

 . "”يدنواجسلا دنع نيهجولا ىلع فقو وهو .؟"9رمألا كلذكو «كلذك

 :(كلذ) ىلع فقولا - 1
 4 ورو ے۷ دہرا رر س کک رسما رور ےڑم ھر کی ج

 هلآ تمرح معي نمو كل © ہم | بْب اوفوطيلو# : ىلاعت هلوق ۔
 اوہ مود

 .۱۳۰ ۔۹ : ححلا] : ہک ٹر دنع مل رخ وهف

 . 27/4 /فانتتالاو عطقلا )0(

 .ه4١ /ىفتكملا (0

 .۹۲۹/۲ فوقولا للع (۳)

 )٤( ىدهلا راتم ۲٥۸/۲ .

 ٦۷٤. / فادتتالاو عطقلا 2(

 )٦( /ىفتكملا ٥٠١ .

 .۹۳۲ /۳ فوقولا للع :رظنا (۷)



 ١ ۔٣٣۳ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 ءادتبالاو «4ِقيِتَعْلا تیل أوَوُطَيَلَو# ساحنلا دنع ماتلا فقولا
 .  ضورفملا رمألا كلذ هدنع ريدقتلاو كلو ب

 أدتبم (كلذ) لعجي (كلذ) ىلع فقولا :ليقو» :ينومشألا لاقو

 كلذ رمألا وأ کل مزال كلذ يآ : فوذحم ًادتبم ربخ وأ «هريخ فذح

 ولا تمرح مِظَعَي نمو كلدإ» :ئدتبت مث «هانفصو يذلا رمألا كلذ اومزلا وأ

 . وير دو ل رح وَ
 ا صار ےہ و

 رس مظعب نمو كلذ € ٍقِحَس ِناکَم يف ُعيِرلا دب یھت وام :ىلاعت هلوق

 : ينومشألا لاق ءاھتقباس لثم يه ىدهلا رانم يفو .[۳۲ ۳١ : جحلا] أ

 لثمو .''''روزلاو سجرلا بانتجا ىلإ ةراشإ ء(كلذ) ىلع فقولا ليقو»

 ًادتبم هلعجي فقو هنأ مهضعب معز چک كلن :لاق «يراصنألا دنع هريظن

 كلذ رمألا وأ کل مزال كلذ : يأ «فوذحم ًادتبملا ربخو «هرېخ فذح

 . اوظفحاو كلذ اولعفا يأ «فوذحم لعفل اًلوعفم وأ

 :(اذه) ىلع فقولا ۔ ٢

 اديه لولا بكيل اذنه ينو لب نم نولسم مکس وُملف :ىلاعت هلوق ۔

 .[۷۸ :جحلا] هرکی

 : نیرسفملا ةماع لوق اذهو «نآرقلا يف ينعي ادله ىفو» : ينادلا لاق

 .هاذله فو٭٭ ىلع فقولا نوكي هيلعو ءامهريغو «دهاجمو «سابع نبا

 انثدح :لاق ىلع انثدح :لاق ىبأ انثدح :لاق هللا دبع نب دمحم انثدح

 .؟545 /عطقلا )١(

 ١7١/6. نآرقلا بارعإ :رظنا (۲)

 . ٥۱١ /ىدهلا رانم (۳)

 )٤( /ىدهلا رانم ٦١٥ ۔ ٥۱٦ .

 )٥( /فحصملا شماه ىلع دصقملا ۳۳٢.



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 طا يف نآرقلا اذه ۴۰ نم يأ 4 نی نیملسملا ہکامس ىلاعت هللا

 . '"”نآرقلا ادله قولط ركذلا يفو ءاهلك

 مكس وه :هلوق :لاق اده ىلع فقولا ينومشألا حجرو

 بتكلا يفو «نآرقلا اذه لبق نم يأ «لبق نم نيملسملا مكامس هللا :يأ

 مكامس ميهاربإ يأ (وه) :نسحلا لاقو .نآرقلا اذه يفو ركذلا يفو اهلك

 (اذه يفو) «4َنيِيلَسمْلا مکدَتَس وه فقولا لوألا ىلعف .لبق نم نيملسملا

 . "فاك هلق نيا ىلع فقولا يناثلا ىلعو ءمات

 ٥۷[. ه١ :ص] یاس ريح وفود اذه € داملا سني بتول مج -

 اده ب ءادتبالاو مات «داهملا# ىلع ساحنلا دنع فقولاو

 هربخو ًادتبم ناك اذإو «فاك فود ىلع فقولا مث هودي
 هلكف .هوقوذيلف لعفلل هب الوعفم اده انلعج نإ وأ وفود

 يف #«اَدَمإ»# ىلع يأ (هيلع فقولا :ليقو) : ینادلا لاقو ."”فاك
 يدنواجسلا امأو . “اذه رمألاو ءرمألا اذه يأ ةروسلا نم نيعضوملا

 فالخب ءهيلع فقو ال ادهم :لاق ء(اذه) ىلع فقولا زجي ملف
 يَ هودي اده :ہریدقت ءروكذم (يناشلا يأ) هربخ نأل . لوألا رو - +

 . هىا ب ر

 )١( ريسملا دازو 25948 /یفتکملا :رظنا ١/٤٥۷ .

 ) )۲/ىدهلا رام ٥۲۲ .

 . ٦٤٤ /فانتئالاو عطقلا (۳)

 )٤( /ىفتكملا ٤۸٤ .

 .ةروسلا هذه نم ٠٠١ /ةيآلا يف هركذ درو دقو )٥(

 .۸۷۲/۳ فوقولا للع )٦(



 مام ' نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 هيلع فقولا ئراقلل ناك ادهم ىلع ىنعملا مت اذإ «لاح لك ىلعو

 . هيلع فقولا زوجي الف اهب ىنعملا متي مل نإو ءهدعب امب ءادتبالاو

 :(معن) ىلع فقولا ۔ ۴

 باوج يف (معن) نأ الإ «ىلب» :كلوقك «معت» :روظنم نبا لاق

 .ىنعمل ءاج فرح اهنأل - ميملا ةنكاس يأ ءرخآلا ةفوقوم يهو «بجاولا

 نوكيو ءهيف دحج ال يذلا ماهفتسالا هب باجي امنإ :يرهزألا لاق

 «ةعيدو يدنع كل سيل :ناسنإ كل لاق اذإ «ىلب» ضقان امبرو ءاًفیدصت

 .'''؛یلہ تلق هبيذكت تدرأ اذإف «هل اًقيدصت (معنا لوقتف

 ةثالثلاو ءاهنم دحاو ىلع فقوي ءعضاوم ةعبرأ نآرقلا يف هنم عقاولاو

 .اهلبق امي الإ أدتبي الو ءاهيلع فقوي ال ةيقابلا

 : هيلع فقوي ام امأف *
 رر م رٗار یک

 یل کا نا نأ مئتي نم لک رم اولا نع گیر دو ام مدو لمَ - ١

 .[54 :فارعألا] ىلا

 فاك ينادلا دنعو ."””ساحنلا دنع فاك عطق معن ىلع فقولاو

 ءادتبالا عم فطعلل :لاقو .زئاج فقو يدنواجسلا دنع وهو . *7كلذك

 .'“*میظعتلا ىلع نيذأتلاب

 عون ديدحت فالتخا عم (معن) ىلع فقولا زوجي عضوملا اذه يفف

 .فقولا ءاملع دنع فقولا

 . ٠٠ /فقولا يف ةلاسر :رظنا )0۱(

 .م عد «برعلا ناسل )0

 ) )(۳/عطقلا ۲٠١ .

 )٤( .۔۲۷۰۱ / یفتکملا

 )٥( فوقولا للع ٢/ ٤٣٥٥.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 زوجي ال يتلاو نآرقلا يف تدرو يتلا یرخآلا ةثالثلا عضاوملا امأ

 ىهو ؛فقولا ءاملع اهلمجأ دق ءاهيلع فقولا

 1١4[. :فارعألا] نرمل َنمَل إو مم لاق - ۲

 .[47 :ءارعشلا] رمل نل اذ میو مس معَن لا ۔ ٣

 ٤ - تافاصلا] ہک نور متن او مت لق : ۴۷۲۸۰

 :ةلصتملا ( ْمأ) ىلع فقولا -

 ع

 :نوكت نأ ىأ .ةلداعملل نوكت يتلا يهو : ةلصتملا مآ ۔

 ؟ديعس مآ ركب ءاج :لثم ماھفتسالا ةزمهل ةلداعم ۔

 نيرمأ ءاوتساب رّيخت نأ كلذو «ةيوستلا ةزمهل ةلداعم نوكت نأ وأ -

 شرر مل مآ ْمُهَتدَدَنَأَ هج ٌءاَوَساوُرَمَك بنا ل : یلاعت هلوقك يهو «كدنع

 نم ان ام انرتص ما اتعرجَأ اتع او سلم :یلاعت هلوقو ء[٤ :ةرقبلا] ٭ہںوثمژي ا

 .(يأ) ینعمب ةفطاع نيينعملا نيذه يف يهو ٢[. :ميهاربإ] صيحَم

 :ةعطقنملا (مأ) ىلع فقولا -

 بلطي ةزمه الو «ةيوستلا ةزمه اهيلع مدقتت ال يتلا يهو :ةعطقنملا مأ

 امع اهدعب ام عاطقنال ةعطقنم تيمسو .'''بارضاإلا الو «نييعتلا اهب

 و «(لب) ىنعمب يهو ءاھلبق

 اتسمت نل او قو : یلاعت هلوق -

 زاجآ ء[۸۰ :ةرقبلا] اوس ک نولو أ هده هلأ تلخ نک ادع

 )١( /قباسلا عجرملا ٠۷١ .

 )٢( كلاسملا حضوأ ىلإ كلاسلا ءايض :رظنا ۱۹۸/۳ .



 ۳٣۷ نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا :سداسلا لصفلا

 دحأ ركذي ملو ''اھیلع فقولا زاوج ركذي ملو ء(مأ) ب ءادتبالا ساحنلا

 .اهب ءادتبالا اوزاجأ مهنأ الإ ءمأ ىلع فوقولا غّوسي ام فقولا ءاملع نم

 . «اهب ءادتبالا نسحي مل ةيوستلا ةزمه وأ ماهفتسالا ةزمهل ةلداعملا تناك

 می چ ھی مہ يسد ر ده وع -_ 0
 د دب القأ ی ني یر زنھنشلا ِهِذدَهَو َمَعِم كلم یل سلا : یلاعت هلوق -

 يف :ءارفلا لاق ء[٥٤ 5١ :فرخزلا] ن داَكَي الو نیھم وه یل اد نم ريح انآ رم

 ىلع اًقسن اهتلعج تعش نإو «ماهفتسالل اهتلعج تئش نإ :ناهجو (مأ)
 .لب ىنعمب ساحنلا دنع يهو 0 :فرخزلا] #« رسم كلم یل سيل : هلوق

 انأ لب اهزاجم ےک نم ربح انآ زا : ةديبع وبأ لاق لب ینعم مأ ینعمو) :لاق

 نم يفاكلا اذهف ء(4ءآ دور الفأ») : يمرضحلا بوقعي لاقو ءريخ

 «بوقعي لاق ام ىلع لدي ام دهاجم نع يور دقو :رفعج وبأ لاق ؛فقولا

 لو ںیهَم ره یا اه نم رح : لاق مث مالكلا عطقنا (مأ نورصبت الفأ) لاق

 . ٥۲ :فرخزلا] نب ڈاک

 ريخ انآ نورصبت الفأ) اهريدقتف ةدئاز تناك نإ :اهيف لوقلا ةصالخو

 ةدئازلاب رّدقت مل نإو «هدوريَب فأ ىلع فقولاو ءاهيلع فقوي الف ء(هنم

 . اهيلع فقولا زوجيف

 لكم ہر

 )١( /عطقلا :رظنا ۸۳.

 ١/ ۲٦٢. تاءارقلا نوئفل تاراشإلا فئاطل :رظنا (؟)

 ۔۷۲ ۔ ۷۱/۱ نآرقلا يناعم :رظنا (۳)

 ء۹۱۸/۳ فوقولا للعو ء٥٥٣٦ /یفتکملا عجارو ٦۷٤ ٦٥ /فانتئالاو عطقلا )£(

 ٠٠١. /ىدهلا رانمو 244/١ نآرقلا مولع يف ناهربلاو
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 4e س ۔ھمد+

 می

 ءادتبالا ةيفيكو «ةملكلا سأر ىلع فقولا طباوض لوانتي لصفلا اذه

 نع انه ثدحتأ نلو .ناعم نم هلمتحت امو ةلمجلا ىلإ رظنلا نود ءاهب

 ثدحتأس لب «قبس هنأل هعاونأ نع الو ءةینآرقلا ةلمجلا يف فقولا عضاوم

 اهرخآ ناك وأ ءةنکاس تناكأ ءاوس ءةملکلا سأر ىلع فقولا ةيفيك نع هيف

 ءمامشإلاو مورلاب اهيلع فقولا ةيفيكو «.. . .ًءاي وأ ءاّواو وأ ءاّملأ

 ةزمهب تقبس نإ ةملكلاب ءادتبالا ةيفيك كلذك لوانتيو .كلذ هبشي امو

 .كلذ هبشي ام وأ «ءاي وأ ءواو وأ .فلأ اهدعب ناكو ءلصو

ISLES 



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣

 لوألا تحبملا

 اهيلع قوقوملا ةملكلا عاونأ

 اهيلع فقويف ءاّيلصأ اًنوكس ةنكاس ةملكلا تناك اذإ :لوألا عونلا

 نوكسلا هل لاقيو «مامشإلاو مورلا نم صلاخلا ضحملا ناكسإلاب

 .ضحملا نوكسلا وأ .درجملا

 نع فكلا يأ «فكلا هانعم نأل .فقولا يف لصألا وه نوكسلاو

 نم لك يف نوكي ضحملا نوكسلاب فقولاو .ريخألا فرحلا يف ةكرحلا

 نم لك يفو «برعملا يف بوصنملاو رورجملاو موزجملاو عوفرملا
 . "”ينبملا يف حوتفملاو روسكملاو مومضملا

 مَلو ذري مل : لثم ,ناكسإلاب كلذك ةملكلا قطنت لصولا دنعو

 : لثمو ٠٢[ :ىحضلا] رَ الف لِیاَسلا امو : لثمو ء[۴ :صالخإلا] ہو
 صر رع عاصم رر قف

 [۷ :حرشلا] ٌبّضنَأَ ترف ادد

 «فقولا دنع املأ اهنيونت لدبأ بصنلاب ةنونم تناك اذإ :يناثلا عونلا

 وأ عفرلاب ةنونم تناك نإو ابيب انيس اكا اتي : لثم
 :ءاسنلا] ہک ٌميِلَع ةلاوإ» : لثم ءاهيلع فقولا دنع اهنيونت فذحيف رجلا

 جس ہم رس ےہ نم ٌلدب بصنلا يف فلألاف ٤١[. :تلصف] هديك ولك نم ليزا ء٦

 )١( عماوهلا عمهو ء١١٠٠ /۲ رشنلا :رظنا ۳/ ۰۳۸٦حيضوتلا حرش ىلع حيرصتلاو "/

 يراقلا ةيادهو ء۲ ۳/  25٠١/نآرقلا ةءارق ماكحأو ۲۳۲ .

 ) )۲رشنلا :رظنا 5/  »1١١/نآرقلا ةءارق ماكحأو .هال /ةءاضإلاو ۲۳۳.



 ٤٣" اهب ءادتبالاو تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 .(ىّده اذه) : لثم ءةملكلا مال نم لدب رجلاو عفرلا يفو «نيونتلا

 .۶*نیوٹتلا نم ةلدبملا ىه فلألا نوكت هيلع فقولا دنعف «(تفب تررم)و

 فرحلا لبق ناكو ءرخآلا ةكرحتم ةملكلا تناك اذإ :ثلاثلا عونلا

 دملاب یمسی ام اذهو ءطقف نيل فرح وأ «نيلو ذم فرح اهنم ريخألا

 ةحتف تناك ءاوس  ةحتف ريخألا فرحلا ةكرح تناك نإف .نوكسلل ضراعلا

 «بتكلا ع َلَرَأ علا رهط ١١[« :رمزلا] تريلا هل اضع : لحم بارعإ
 :لثم ءانب ةحتف مأ ء[۸ :فسويإ] ه کلا ال فَراَفلف ء[۷ :نارمع لآ

 رص الف ا٢ :ةرقبلا] ہک یر الل ء[؟07© :ةرقبلا] داع سر لعل

 ةثالث نيللا فرح يفو «نيللاو دملا فرح يف ٍذئنيح زوجيف 5٠[  :ءارعشلا]

 دملاو :؛تاکرح عبرأ رادقمب طسوتلاو «نيتكرح رادقمب رصقلا :هجوأ

 «ريخألا فرحلا ناكسإ فقولا دنع اهيف بجي اهلكو «تاكرح تس رادقمب

 .””مامشإلاو مورلا عنتميو

 «بارعإ ةمض تناك ءاوس «ةمض ريخألا فرحلا ةكرح تناك اذإو

 لع ابد الف ء[۷ :ةنحتمملا] ہی ین لاو ء[٥ :ةحتافلا] کب نه : لثم
 :لثم ؛ءانب ةمض تناك مأ [1 :فسوي] رح هَل ء[۷٦ :تافاصلا]

 ةملكلا ىلع فقولا دنع زوجي هنإف دير شي ڈک
 فرحلا يف ضحملا نوکسلا عم دملاو ءطسوتلاو ءرصقلا :هجوأ ةعبس

 دنع مورلا اهيف زوجيو ریخآلا فرحلا يف مامشإلا عم اهلثمو ءریخآلا
 . "””لصولاك مورلا نأل ؛طقف رصقلا

 )١( برضلا فاشتراو ء۱1۱۷ /۲ حيضوتلا حرش ىلع حيرصتلاو ء۹۰ /۲ رشنلا :رظنا ١/2797

 /قباسلا ردصملاو ۲۳۷.

 ۔۳۱۲/۱ يراقلا ةيادهو ء۲۳۷ /نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا (۲)

 . ۲۳۷ /نآرقلا ةءارقو « ١75 /رشبلا ءالضف فاحتإو ء۹۱/۲ رشنلا :رظنا (۳)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 «بارعإ ةرسك تناك ءاوس ةرسك ريخألا فرحلا ةكرح تناك اذإو

 ء[٢٢ :ةرقبلا] ببر يف من ناف 2114١ :ةرقبلا] ہی کت لکم لإ : لثم

 بام للو :لثم ءءانب ةرسك تناك مأ ء[٤ :شيرق] نح نم مهما
 :ةيوتلا] نسا یدحإ٭٭ ء[۹۹ :نونمؤہلا] ہی نوعجرآ ٌبرو» ء[۰٥ :دعرلا]

 ةملكلا يف فقولا دنع زوجي هنإف ء[٤ :كلملا] رك َرَصْلا جینا م ء۲

 .رصقلا عم مورلاو ءّدذملاو ءطسوتلاو ءرصقلا :هجوأ ةعبرأ

 فقولا دنع اهنيونت فذح بجي هنإف «ةرورجم مأ ةعوفرم تناك (0

 ةزمهلا لبق نوكيو «ةكرحتم ةزمه ةملكلا رخآ ناك اذإ :عبارلا عونلا

 ةكرح تناك اذإف .هيلع فوقوملا لصتملا دملاب ىمسي ام اذهو «دم فرح

 :ءاسنلا] 4ةآَهَمّسلآ اونون الوف» : لثم «بارعإ ةحتف تناك ءاوس ءةحتف ةزمهلا

 اکڑ :لثم ءءانب ةحتف تناك مأ «[:0 :جحلا] کلا كينو ء[د
 . "”ضحملا ناكسإلاب اهيلع فقولاف أ ا

 نإف ءَّدم فرح هلبقو اًددشم اًفرح ةملكلا رخآ ناك اذإ :سماخلا عونلا

 يف سيلف ؛ داس الو .4 ٌتآَوَص» : لثم ءاحوتفم دّدشملا فرحلا ناك
 يف زوجي الو «هريغ ىلع ىوقألا ببسلل اًبيلغت ءعابشإلا الإ دملا فرح
 مور هلخدي الو ءاًحوتفم هنوكل ضحملا نوكسلا الإ ريخألا فرحلا

 تارا رسل :وحن ءاّروسكم ريخألا فرحلا ناك نإو .مامشإ الو

 يف زاجو «ةفلاسلا ةّلعلل اًضيأ دملا فرح عابشإ نّيعت ًراكصم دعو
 ريخألا فرحلا ناك نإو .مورلاو ضحملا نوكسلا ددشملا فرحلا

 )١( يراقلا ةياده :رظنا ١/ 2757/ميركلا نآرقلا ةءارق ماكحأو ۲۳۹.

 )٢( يراقلا ةياده :رظنا ١/ 25١4/ميركلا نآرقلا ةءارق ماكحأو ۲٠١ .



 ٤٤ اهب ءادتبالاو ,تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 ريثك نبا ةءارق يف  (ٌراضت ال)و ٠١[« :لمنلا] هاج ابك : لثم ءاًمومضم

 فرحلا يف زاجو ءاّضيأ عابشإلا دملا فرح يف نّيعت ت 7' )نييرصبلاو

 (”هورلاو ءمامشإلاو ءضحملا نوكسلا فقولا دنع ريخألا

 يف ةيانكلا ءاهو «ةيانك ءاه ةملكلا رخآ تناك اذإ :سداسلا عونلا

 ءاه ىمستو ءركذملا دحاولا ىلع ةلادلا ةدئازلا ءاهلا يه :ءارقلا حالطصا

 ءمسالابو ولو دري : لثم «لعفلاب ةيانكلا ءاه لصتتو .ريمضلا

 نوكيو ء٭ہنیع 4ّ :لثم .فرحلابو وي 4مه :لثم
 :يه اهلاوحأو ءلاوقألا حجرأ ىلع ناكسإلاب اهيلع فقولا

 :لثم ءّذم فرح واولا هذه تناك ءاوس «ةنكاس واو اهلبق نوكي نأ - ١

 املي : لثم نيل فرح وأ ء[۴۱۔٣٥ : ةقاحلا] کرام ميلا ل 9 هر هود
 وا ےس سک رح

 ۳ : ماعنألا] ہک وصتلوال٭و [۲۰ :فسوي] # ەورشو وغو r] : فاقحألا] هوار

 ؛نیلو ّدم فرح ءايلا هذه تناك ءاوس ؛ةنكاس ءاي دعب عقت نأ -

 دل 4د :لثم نیل فرح تناك مأ 4ص 4ةف : لثم
 . اوم

 ناول دامی نم لعب یکن e :لثم «ةمض دعب عفت نأ ٠

 اک من
 ٤ - یز رکگؤزاف وکلا ایا : لثم «ةرسك دعب عقت نأ .

 - ةحدهو هنبتجال٭ : لثم «فلآ دعب عقت نأ ٠4 تيدر .

 )١( راتخملا باتكلاو «8١5/صيخلتلاو ء۹/۲٦۲ ةركذتلا :رظنا ١/٠١١8

 )٢( رشنلا :رظنا ۲/ ۹١/میرکلا نآرقلا ةءارق ماكحأو ۲٤٢.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦
00 ۱ 

 ہی ةمصیلخ ل #2 هيو : لثم ؛حیحص ٍنكاس يفرح دعب عقت نأ 5 طر 5

 . 4 دنيا

 : سبع] درا هس اي م ا مرقم لام حل : لثم :ةحتف دعب عقت نأ ۔۷

 ٦۔ ٢۲٢[۔

 مورلا مکح امأو ءناكسإلاب عبسلا تارقفلا هذه ىلع فقولاو

 .'''فالخ نطوم وهف مامشإلاو

 «ثالثلا تاكرحلا ىدحإب اًكرحتم ةملكلا رخآ ناك اذإ :عباسلا عونلا

 لصولا يف ةضراع هتكرح تسيلو «ثينأت ءاه الو ؛ریمض ءاه سيلو
 ناك نإف .نيل فرح الو دم فرح هلبق سيلو «نيئكاسلا ءاقتلا نم صلختلل

 ملي اليكحل# :لثم «بارعإ ةحتف ةحتفلا تناك ءاوس «ةحتفلاب اًكرحتم

 كاته :لثم ءءانب ةحتف وأ ءرَكوکْلا كي و ر نم آمو

 .درجملا نوكسلا الإ فقولا دنع هيف سيلف صاع الف هردو ال

 وه :لثم «بارعإ ةمض تناك ءاوس «ةمضلاب اًكرحتم ناک نإو

 ترت نإ :لثم ءءانب ةمض وأ نکلا هلو كانلا هلا « نول
 :هجوأ ةثالث فقولا دنع هيف زاج لني تیغ خيي مَ
 .مورلا عم وأ ءمامشإلا عم نوكسلا وأ ءضحملا نوكسلا

 ھر ضلاَوال٭ : لثم «بارعإ ةرسك تناك ءاوس «ةرسكلاب اًكرحتم ناك نإو

 شرع ادكمأ» :لشم ءءانب ةرسك مأ ر ںی زین .«ّرجستلا ف
 ضحملا نوكسلا :ناهجو فقولا دنع هيف زاج ؛ہ ین ذل يأ ناوم
 . "فقولل ضراعلا نوكسلا عونلا اذه ىمسيو «مورلا وأ

 )١( /ميركلا نآرقلا ةءارق ماكحأو ۳۲۳ /١يراقلا ةيادهو ء۹۲/۲ رشنلا :رظنا ۲٤٢٢.

 ) )۲يراقلا ةياده :رظنا  ۳۲٦/١/نآرقلا ةوالت ماكحأو ۲٤٤ .



 ءاه بلقت اهنإف ثينأتلا ءاتب ةمتتخم ةملكلا تناك اذإ :نماثلا عونلا

 لع .4ةوَيلَل امو کرس اٹیمآواف : لثم ءفلأ اهلبق نوكي نأ - ١
 دملا نم اهريغك اهذمو اهطسوتو اهرصق زاوج اهلبق فلألا مكحو وو

 .نوکسلل ضراعلا

 دق «4َةكيِكلَمْلا# : لثم ؛فلألا ريغ فرح اھلبق ناک اذإ - ۲

 ءاهلا نوكس الإ فقولا دنع اهيف سیلو ية دمو .<دنجْلا»

 .مامشإ الو مور اهيمسقب ءاهلا هذه يف زوجي الو ءءاتلا نم ةلدبملا

 ىف اهمسرل اًعبت «ءاتلاب اهيلع فقويف ةحوتفملا ثينأتلا ءات امأ

 يلع اّلُم ةمالعلا فالخ ىلع «''”مامشإلاو مورلا هلخديف ءفحاصملا
CY) 

 تضرع مث «لصألا بسحب اتكاس ةملكلا رخآ ناك اذإ : عساتلا عونلا

 ريل نم 4إ : لثم «نينكاسلا ءاقتلا نم اًصلخت لصولا يف ةكرحلا هل

 سلا تادا نم تو سالا رزآوہ نم «رِذنآَوطو 4آ
 لورا اوصَعَو اف نم او صَعَو فو وحل اور مال نم ہاوس لو

 ولا ٌثَاَول نم «ئآوطو اورنگ نل نکی لل نم «يكيطو
 اًصلخت نكاوسلا فورحلا تکرحتف اَلا ُمُهَلَلاَق نزلا نم مهله و

 اهيف عنتميو «ضحملا نوكسلاب الإ اهيلع فقوي الو «نينكاسلا ءاقتلا نم
 "”هامشإلا وأ مورلا فقولا دنع

 )١( /نآرقلا ةوالت ماكحأ :رظنا  ۲٤٢۔ ۲٤٠١ .

 )٢( ۔۸۰ /ةيركفلا حنملا :رظنا

 ) )۳/ميركلا نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا  ۲٥٢۔ ۲٤٤.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸۸

 يوصْتمَلا ربَعإَ٭ : لثم ءعمج میم ةملكلا رخآ ناک اذإ :رشاعلا عونلا
 كلذ يف ءاوس ءءارقلا عيمج دنع ضحملا نوكسلاب اهيلع فقولاف مهم
 .الصو واوب اهلصوو ءاًمقو اهنكسأ نم وأ :نیتلاحلا يف اهنكسأ نم

 . اقافتا اهيف مامشإلاو مورلا لوخد زوجي الو

 2٦ ےہ تے

 تہ یر

 )١( /میرکلا نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا ۲٤۸ .



 ةدرفملا ةملكلا ىلع فقولا طباوض

 ءانثأ اهنم لمعتسملاو «برعلا مالك يف ةددعتم هجوأ ةملكلا ىلع فقولل

 «فذحلاو «لقنلاو «لادبإلاو ءمامشإلاو :مورلاو «نوكسلا :ةءارقلا

 .'''تکسلا ءاه قاحلإو :صوقنملا مسالا رخآ لصولا يف فذحي ام تابثإو

 يف لصألا وه نوكسلا :نوكسلاب ةدرفملا ةملكلا ىلع فقولا ۔١

 ؛عطقلاو كرتلا :فقولا ىنعم نأل ءالصو ةكرحتملا ةملكلا ىلع فقولا

 وه ء(كرحتم ىلع فقوي الو «نكاسب أدتبُي ال» ةملكف ءادتبالا دض هنألو

 .ءارقلا نم ريثك رايتخاو «برعلا ةداع

 رورجملاو عوفرملا نم لك يف نوكي ضحملا نوكسلاب فقولاو

 يف حوتفملاو روسكملاو مومضملا مالكلا يفو «برعملا يف بوصنملاو
 ققحملا زومهملاو ددشملاو ففخملا كلذ يف يوتسيو - ّرم امك  ينبملا

 : ءاسنلا] ہہ اک ابوح ناک کل له لثم بوصنملا مسالا يف ناك ام الإ «نونملاو

 يوتسي امك ىع رهي :لثم ءاّقلطم روصقملا مسالا يف وأ ء۲
 .'''ہکرحت وأ هيلع فوقوملا ريخألا فرحلا لبق ام نوكس اًضيأ

 ةخللا يف وهف :مورلا امأو :مورلاب ةدرفملا ةملكلا ىلع فقولا ١

 .77/يطبهلل نآرقلا فقو دييقت )١(

 . ٦١۷ /ةينآرقلا ةعوسوملاو ء۲۰٢۱ ٣/ رشنلاو ء١٤٦۱ /ةرصبتلا :رظنا )٢(



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠

 «ةكرحلاب توصلا فيعضت وه :حالطصالا يفو ء''ءيشلا بلط ىنعمب

 وه :ءاملعلا ضعب لاقو . "اهتوص مظعم فيعضتلا كلذب بهذي ىتح

 . ””يفخ توصب ةكرحلاب قطنلا :ةاحنلا دنع وهو .ةكرحلا ضعبب نايتإلا

 : يأ «ثلثلاب اهضعبب نايتإلا وأ ةكرحلاب توصلا فيعضت ءاملعلا رّدق دقو

 فعض مث نمو «مورلا ةلاح يف تباثلا نم رثكأ ةكرحلا نم فوذحملا نإ

 .ديعبلا نود ىمعأ ناك ولو يغصملا بيرقلا اهعمسيف اهنمز رصقل اهتوص
 : يبطاشلا لاق .“ةهفاشملاب الإ مورلا ذخؤي ال كلذلو

 “الوت ناد لك ٌيفخ ٍتوصب اًمقاو كّرحملا عامُسِا كُمْوَرو

 مأ اًمنخم هيلع فوقوملا فرحلا ناكأ ءاوس ينبملا نم روسكملاو مومضملا

 الأ نونملاب ينعنو .نونم ريغ مأ اًنونم ءزومهم ريغ مأ اًرومهم ءاّددشم

 :لثم روصقملا مسالا يف نوكي الأو «اًعييَس» :لثم اًبوصنم نوكي

 لبق ام نكس ءاوس ؛فقولا يف اًقلأ لدبي نيذه يف نيونتلا نإف .«ىده»
 .كرحت مأ هيلع فوقوملا فرحلا

 ةفخ كلذ ةلعو ؛حوتفملا الو بوصنملاب مورلاب فقولا نوکی الو اذه

 اهنأل كلذو ءاهرئاس جرخ مورلا ةلاح اهضعب جرخ اذإف ءاهؤافخو ةحتفلا

 نم دب الو .امهلقثل هنالبقت امهنإف ةرسكلاو ةمضلا فالخب فيعضتلا لبقت ال

 .(مور) ةغللا سيياقم )١(

 )٢( /عانقإلاو ء۱۲۱/۱ رشنلا :رظني 7١4.

 . ٠١۲/۱ فشكلاو 1١55-201١ ةرصبتلاو ء۱۲۱/۲ رشنلا :رظنا (۳)

 ءادتبالاو فقولاو ء۱۲۲ /۱ فشكلاو ء۳۲۸/۲ صئاصخلاو ء٤/۸٦۱ باتكلا :رظني )٤(

 ۔۷۱۔ ۷۰/۱ ةيادهلا حرشو ء٢٣۳۳ :ةرصبتلاو ۰۸٤/١ لازغلل

 )٥( رشنلاو ء١۱۲ /يراقلا جارس :رظنا ٢/ ١؟١.



 و١ اهب ءادتبالاو .تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 قبس ام ىلإ راشأ دقو .ّرم امك مورلاب فقولا ةلاح نونملا نم نيونتلا فذح

 هَکَتوص اًسأر بهذي نأ ريغ نم ةكرحلا َتوص كلاعضِإ ٌمورلاف

 روسكملاو مومضملا يفو اعم رورجملاو عوفرملا يف نوكي

 ؟”ءافخلاو ةّقخلل حتفلاو ءارقلل بصنلا يف ىري الو

 ءارقلا فْرَع يف بيطلا مش نم :ةغل مامشإلاو :مامشإلاب فقولا ۔٣

 ريخألا فرحلاب قطنلا دعب «توص ريغ نم نيتفشلا مض نع ةرابع وهف
 نيتفشلا نيب (حاتفنا يأ) ةجرف ءاقبإ نم دب الو ءمضلا ىلإ ةراشإ ءائكاس

 ريخألا فرحلا نوكس بقع نوكي مامشإلل نيتفشلا مضو «سفنلا جارخإل

 اذهو .هعم مامشإ ال ضحم ناكسإ وهف يخارتلا عقو نإف «خارت ريغ نم

 :هلوقب يبطاشلا مامإلا هيلإ راشأ ام

 “الخصيف كانه توص ال نكي ام َدْيَعُب ہافشلا قابطإ مامشالاو

 نع ىمعألا هذخأي ال اذهلو «نذألاب عمسي الو نيعلاب یری مامشإلاو

 ةرابع وه :يرزجلا نبا لاق .هتيفيك ىريل ءرصبملا هنع هذخأي لب «ئراقلا

 كيتفش لعجت نأ :مهضعب لاقو .تيوصت ريغ نم ةكرحلا ىلإ ةراشإلا نع

 ."”دحاو امهالكو ةمضلاب تقطن اذإ امهتروص ىلع

 مظن ٠١۸ /ينغريملا ةمالعلا حرشب عفان مامإلا أرقم لصأ يف عماوللا رردلا :رظنا )١(

 طالبلا قوسب ةيسنوتلا ةعبطملا عبط يرب نباب فورعملا يطابرلا يلع نسحلا يبأ خيشلا
 . ٦٥۷٤ - ٦٥٠٤ /ةينآرقلا ةعوسوملا :رظناو ءء۱۹۳۰ ۔ ھ١٣۱۳ سنوتب

 ةنيدملاب يداوسلا ةبتكم عبط ٠١١ /عبسلا تاءارقلا يف ةيبطاشلا حرش يف يفاولا (؟)

 ةعوسوملا رظناو .يضاقلا حاتفلا دبع خيشلل ء ء۱۹۹۰ ۔ ھ١٤٢۱ ةئلاثلا ةرونملا

 . 204 /ةينآرقلا

 ٠١١/۲. رشنلاو «59 /ريسيتلا :رظنا (۳)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 ينبملا نم مومضملا يفو «برعملا نم عوفرملا يف نوکی مامشإلاو
 نيتفشلا مامضنال «ةمضلا ةكرحل بسانملا هنأل «تاكرحلا نم امهريغ نود

 بوصنملاو رورجملا يف مامشإلا نوكي نأ زوجي الو ءاهب قطنلا نع

 «هضافخناب ةرسكلاو مفلا حاتفناب ةحتفلا جورخل «حوتفملاو روسكملاو

 «لصولا يف امهيف مضلا ةكرح مهوي روسكملاو حوتفملا يف مامشإلا نآلو
 مامشإلا ةفص ىلإ راشأ دقو .عنملا هجو وه اذهو «كلذك اسيل امه امنیب

 :هلوقب يرب نبا مامإلا هيف يرجي امو

 هاري ال ريرضلاو نوكسلا دعب هافشلا قابطإ مامشإلا ةفصو

 ""عوفرملاو مومضملا يف نوكي عومسم هدنع توص ريغ نم

 ماقم ءيش مايق :ةغللا يف وهو «لدبلا هل لاقیو :لادبإلاب فقولا 4

 يفو .'''ەناکم يناثلا لعجو لوألا ةيحنت وه وأ «بهاذ رخآ ءيش

 :ناينعم هل حالطصالا

 ةزمهلا ماقم ءايلاو واولاو فلألا ةماقإ وه ؛زمھلا باب يف :لوألا

 تأرق « سأب «سأر : لثم .اهلبق ام ةكرح نم ةزمهلا لادبإ يأ .اهنع اًضوع

 ؛نموملا «سوبلا = ةنؤجلا «نمؤملا ؛سؤبلاو .ٌثارق ءساب سار =

 .بلقلا هيلع قلطي دقو . "ةريملا «بيذلا = ةرئملا «بئذلا .ةنوجلا

 واولا لادبإب كلذو ءرخآ ماقم فرح لعج وه «مسرلا ملع يف : يناثلا

 رده : لثم فلألا نم ءايلا لادبإو .ةَْلََصا# :لثم فلألا نم
 نم ءاتلا لادبإو .طارسلا .ه«َّطَرَّصلا# : لثم ءنيسلا نم داصلا لادبإو

 . ٦٥۸ /ةينآرقلا ةعوسوملا رظناو ١١١. /ينغريملا ةمالعلا حرشب عماوللا رردلا )١(

 .(لدب) يمويفلل رينملا حابصملا :رظنا (۲)
 ٥٤٤. 54 /" :باتكلا رظنا (۳)



 . يتسلل : لثم «نونلا نم فلألا لادبإو .٭ےّمَاف :لثم ءاھلا

 :عاونأ ةثالث يف يرجي لادبإلاب فقولاو

 :بازحألا] ليكو لب کول : ىلاعت هلوق يف الير : لثم «مسرت

 :ةرقبلا] ءان اعد الإ ٌعَمْنَي ال اًبإ» : ىلاعت هلوق يف آنو ءآَعْد» : لثمو [*
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 0 س رص ےس ےک سس ےس

  c۷1:دوه] التم نایوتس لهو ء[۱۷۷ :فارعألا] ه#الثم ءاسؤ ۲٤١[«

 ”فلألاب اذه ىلع فقولاف .ههبشي امو .

 مأ اًعوفرم ناكأ ءاوس ءاّقملطم روصقملا مسالا نيونت يف :يناثلا

 : ىلاعت هلوق يف (ىَّرُعط نمم 4ی :لثم اًبوصنم مآ اًرورجم
 هلوقو ء[٤ :تلصف] ىع رهي وهو رو واذا ف ترمب "ل فین
 4یع اوا وأ :یلاعت هلوقو ۱١[« :دمحم] صل نم راو : ىلاعت

 ني بيَت مه مأ» :ىلاعت هلوق وحن نونملا 4اد ظفل ء[١١٠ :نارمع لآ]
 اهلكاش امو عاونألا هذه لكف ٥١[« :ءاسنلا] ه4اَيِقَت ساتل نووي ال اد كَمْ

 ديكوتلا نون لادبإ كلذ يف اهلثمو «فقولا يف املأ نيونتلا اهيف لدبي
 امهو «ليزنتلا يف نينثا نيعضوم يف فقولا ىدل املأ حتفلا دعب ةفيفخلا
 ء[۲٣ :فسوي] نرسل ني اکو نتج ماء ام لعق مل نیکو : ىلاعت هلوق

 گے کک ن ر

 ٤٢[. :قلعلا] (َةَيِصاَنلأب عدت ين ل نإ کومو
۲ 

 مدأ» :ىلاعت هلوق يف امك درفملا مسالاب ةلصتملا ثينأتلا ءات : ثلاثلا

 ءامسألا يف ءاتلا هذهف ء[٤٤٦ :لحنلا] کے کا ةظورملأو ةمكذلب كير ليس یا
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 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 او ےس

 كلو ن : یلاعت هلوق وحن ةنونم تناك نإف «فقولا دنع ءاه لدبت ة ةثالثلا

 ؟فقولا دنع ءاه لدبيو نيونتلا فذحيف ء[٢۲ :ءارعشلا] هم

 يفو . "ةلازإلاو طاقسإلا وه :ةغللا يف :فذحلاب فقولا-ه

 يتلا ليهستلا برضأ دحأ وهو :لوألا «ناعم ةثالث يف نوكي :حالطصالا

 ةملكلا ىلع فقولا عاونأ دحأ وه :يناثلاو ." !فذحلاو لدبلا نيب ىه

 . رورجملاو عوفرملا نم نيونتلا فذح -

 .ءاي وأ تناك اًواو ریمضلا ءاه ةلص فذح ۔

 .عمجلا ميم فذح -

 يه دئاوزلا تاءايلاو ءاٌفقو اهفذحي نم دنع دئاوزلا تاءاي فذح ۔
 . الاب مسرت مل يتلا

 تافوذحملا تاءايلا يف نوكيف تابثإلا امأو :تابثإلاب فقولا - 5

 :لثم 4ابو فا 42لا :لثم اًفقو اهتبثي نم دنع الصو
 وهو ءایلاب عادلا :نم نيعلا ىلع فقوي اعد اإ لدل وعد بيجا

 عدلا ٌعَنَم 56-5 اعد اإ :لثمو .الصو عفان ةءارق يهو «تابثإلا

 فقولاف يالا توشي نمو :امأو . اَلا َلِإ َنيِِطْهُت : ىلاعت هلوقو

 «تاكرحلا ٌفخأ مهدنع بصنلا نأل ؛انهاه ءايلا اوتبثأ امنإو ءءايلا ىلع

 )١( /ةينآارقلا ةعوسوملا ٦٥۸ ۔ ٤٠١۹ .

 .(فذح) ةدام رينملا حابصملا :رظني )٢(

 ۔۷۰ /ديهمتلاو ء٤٦ /تاراشالاو دعاوقلاو ء۳۸ ۔ ۳۷ /ۍراقلا دشرم :رظني (۳)

 ۔۷۰ /ديهمتلاو ء٤٦ /تاراشإلاو دعاوقلاو ء٤١۰٦ ۔ ٦٥۸ /ةينآرقلا ةعوسوملا :رظنا )٤(

 . ٤١٠١ /قباسلا ردصملا )٥(



 . سوم اهب ءادتبالاو .,تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 تملس ةبصتنم ءاي اهدعبو ةرسك تءاج اذإ .ىرخأ ةغل هيفو .ءايلا اوتبثأف

 ءايلا نوفذحيف «ٍضاق اذهو ؛ضاقب تررم :نولوقي مهنأ ىرت الأ «ءايلا

 ملستف ءاّيضاق تيأر :اولاق بصنلا ىلإ اوراص اذإف ءضفخلاو عفرلا يف
 .'!'ۃحتفلاو ةرسكلل ءايلا

 مالكلا رخآ قحلي اميف نوكيف قاحلإلا امأو :قاحلإلا عم فقولا ۔۷

 نونلاو یر یر E : يف اھقحلی نم دنع تكسلا تاءاه نم

 : لثم ةحوتفملا نونلاو نهي ىه : لثم ثانإلا عمج نم ةددشملا

 كَ ارتتا :لثم ينبملا ددشملاو کا نمل
 22 وس

 1 ىد

 يفو .عنملا ىنعمب :ةغللا يف تكسلاو «تكسلا عم فقولا 4

 ةينب ؛سفنت ريغ نم ‹فقولا نمز نود اتمز توصلا عطق : حالطصالا

 ءاهرخآ يفو ةملكلا طسو يف نوكيو ."””لاحلا يف ةءارقلا ىلإ ةدوعلا

 ىلع اًعوقو هرثكأو «ءارقلا نم كلذ هل نمل نيتروسلا نيب لصولا دنعو

 وأ ءحیحص هبش وأ اًحيحص نكاسلا اذه ناكأ ءاوس ءزمهلا لبق نكاسلا

 مه رخل وو : ىلاعت هلوق لثم :حيحصلا نكاسلاف .دم فرح نكاسلا

 تاتكسب فرعت ام يهو (لأ) تكسي فورعملا وهو ]> :ةرقبلا] 4 نوُقوت

 فورعملا وهو ۲١[ :رطاف] 4رذ الإ تأ نإ : یلاعت هلوق لثمو «ةبيطلا
 :ىلاعت هلوق يف (نآرقلا) ةملك لثمو «ةزمهلا تكس يأ «لوصفملا تكسب

 )١( /ريرضلل قي هللا باتك يف ءادتبالاو فقولا ٠١١ .

 م۱۹۷۸ ۔ ھ۱۳۹۸ ةعبارلا يبلحلا ةعبط ۱۱۸ ۔ ۱۱۷ /۱ نآرقلا مولع يف ناقتإلا :رظنا )٢(

 . يطويسلا نمحرلا دبع ظفاحلل

 .7 7/١ ىدهلا رانمو ء۲۳۸/۱ رشنلا :رظنا (۳)



 تكسب فورعملا وهو ١-۲] :نمحرلا] نارمل مَع ) لا چ

 . خويشلا هاوفأ نم ذخؤيو .لوصوملا

 لوصفملا لمشيو ءطقف نّيل فرح هيف ناك ام : حيحصلا هبش نكاسلاو

 «(ةنكاسلا واولا ىلع هيف تكسلا) ١5[ :ةرقبلا] *َّلِإ ْاَوَلَح اًدِإَو#» :هلوق لثم

 «َنيِمِدَدَتلَأ َنِم مصاف یا ءَءْوَس راو : :هلوق لوصوملا كلذك لمشيو

 ۳١[. :ةدئاملا]

 مرسلا ر

 72 ١4[« :ةرقبلا] انماء اولاقل٭ : یلاعت هلوق لثم ءدم فرح نكاسلاو

 ٦٦ :رمزلا] ہول َمُهّسَمَي ال : : هلوقو ء[٤٤ :ةرقبلا] 4چ لی ْسِإ یی : ىلاعت

 ناوكذ نباو ءمصاع نع صفح تكس دقو . "دملا تكسب فورعملا وهو

 مل ام ءزمهلا لبق نكاسلا ىلع رشاعلا فلخ نع سيردإو «رماع نبا نع

 كلذكو .رشنلا ةبيط قيرط نم مهنع نيهجولا دحأ يف «دم فرح نكي
 ءاًحيحص نکاسلا ناكأ ءاوس ءاّمومع زمهلا لبق نكاسلا ىلع ةزمح تكس

 :فورعملا وهو ءرشنلا ةبيط قيرط نم دم فرح وأ «حيحص هبش وأ
 .'''قلطملا تكسلاب

 تكسي ناك هنأ «ةيبطاشلا قيرط نم مصاع نع صفح نع درو دقو

 عضاوم ةعبرأ يف لصولا ةلاح يف نيتكرح ردقب «سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس
 : يتآلاك يهو «قافتاب نآرقلا نم

 لوأب جوع ظفل يف نيونتلا نم ةلدبملا فلألا ىلع :ىلوألا ةتكسلا

 هند نم اديِدَش اَب ردن ای : أرقي مث ءلصولا ةلاح يف فهكلا ةروس

 . ضوعلا دم ىمسيو ءاّجوع فلألابف فقو اذإو .[۲ :فهكلا]

 )١( رشنلا :رظنا ١/ »5 47ناقتإلاو ٠١١/١ يراقلا ةيادهو ء١٥۱ ۔ ٠٠۹/۲ .

 ) )۲رشنلا : رظنا ١/ ۲٤٢.



 4 اَور نم اع ماوي ًولافل٭ ظفل نم فلألا ىلع :ةيناثلا ةتكسلا
 ٥٢[ :سي] ڈنولسرملا ےفلصو نما دعواماذه# :ًارقي مٹ ء[٤٥ :سي]

 ءذئدنع تكس الف هيلعو .'''عفنلا ثيغ يف يسقافصلا هركذ امك «مات وهو

 . "”ةيبطاشلا قيرط نم تكسلا بجي فقولا مدع دنعو
 س

 نم لِفول٭ : ىلاعت هلوق يف نإ ظفل نم نونلا ىلع :ةثلاثلا ةتكسلا

 نأل ءءارلا دنع ةنكاسلا نونلا راهظإ تكسلا نم مزليو ء[۲۷ :ةمايقلا] هوت

 . ءاغدإلا عنمي تكسلا

 ليك :ىلاعت هلوق يف چڑ الف ظفل نم ماللا ىلع :ةعبارلا ةتكسلا
 راهظإ اًضيأ تكسلا اذه نم مزليو ٠١[ :نيففطملا] دوبي أوك ام مہیولہ ىلع نار

 .ماغدإلا عنمي تكسلا نال «ءارلا دنع ماللا

 ىلع يتأي يذلا عونلا اذه نم ةعبرألا عضاوملا هذه يف صفح تكسو

 . ةملكلا رخآ

 هنإف «نكاس دعب ةزمه هرخآ اميف نوكي لقنلاو :لقنلاب فقولا ۔۹

 ءاوس ؛يه فذحت مث اهب كرحيف «هيلإ اهتكرح لقنب ةزمح دنع هيلع فقوي
 اه هالو : یلاعت هلوق يف فدل :لثم اًحيحص نكاسلا ناكأ
 اًواو وأ ءاي وأ ء[10 :لحبلا] ولأ اًهْنِمَوُمِفَكَمَو فداه مح

 امو :ىلاعت هلوق يف ارت «ةىيَمْلا# :لثم اّدم اتناك ءاوس «نيتيلصأ
 ء[۰۸ :رفاغ] بملأ لو تحصل واک اوما يلو ديرو نکلا یوکس

 .۳۳۲ص /عفنلا ثیغ )١(

 )٢( /يوازكنلل ءادتبالاو فقولا ةفرعم يف ءادتقالا :رظنا ۲٤١ .

 .ه5 ۔ ٤٥/٥ فشكلا :رظنا (۳)

 ةينآرقلا ةعوسوملاو «فرصتب 5١4 105 /يرابلا مالک ديوجت ىلإ يراقلا ةياده :رظنا )٤(

 . 5١5 ٤٠٠١ /ةصصختملا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ص ص

 وأ ء[٤۲ :ةدئاملا] ہی راَلا بنكحضأ نم َںوکتف كيو یناب ات نأ ڈر ةّيإ# :هلوقو

 كلا بَ ا : ىلاعت هلوق يف ورس 4لا : لثم نيل فرح اتناك
 «َنيِقِسْف ورس مو واک رمّتِإ## : ىلاعت هلوقو ء[٤٤ :رطاف] لهب الإ سلا

 é¥]. :ءاينآلا]

 :لوقت ةلازإلاو ةنابإلا ىنعمب :ةغللا يف عطقلا :ةءارقلا عطق ١-

 ءاّسأر ةءارقلا عطق :حالطصالا يفو . '"”اهتلزأو اهتنبأ اذإ ةرجشلا تعطق

 اهنم لقتنملاو «ةءارقلا نع ضرعملاك عطقلاب ئراقلاف ءاهنم ءاهتنالا يأ
 ةءارقلا ىلإ ةدوعلا دارأ اذإ عطقلا دعب يغبنيو ءاهريغ ىرخأ ةلاح ىلإ

 نم ناك نإو «ةروسلا لوأ نم دوعلا ناك نإ «ةلمسبلا مث ةذاعتسالاب نايتإلا

 . اهب نايتإلا مدع وأ ءذوعتلا دعب ةلمسبلاب رييختلا هلف اهئانثأ
 اهسفن يف يآلا سوؤر نال «يآلا سوؤر ىلع الإ عطقلا نوكي الو

 .""اهضعب اوُعَديو ةيآلا ضعب اوؤرقي نأ نوهركي فلسلا ناك دقو .عطاقم
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 .(عطق) ةدام ناسللا )١(

 . ٤ ٥٤ /ةينآرقلا ةعوسوملا :رظنا (۲)



 ٠ ۳٠۹ ٠ اهب ءادتبالاو :تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 لالا تحبملا

 ةزمهلا ىلع فقولا طباوض

 لوطي ال ىتح ءرصحلا ليبس ىلع ال نايبلا ليبس ىلع جذامن ركذأسو

 .ثحبلا

 .لصو زمه وهف جردلا يف طقسيو ءادتبالا يف تبثي زمه لك :فيرعت

 . "”عطق زمه وهف جردلاو ءادتبالا يف تبثي زمه لكو

 وأ اًكرحتم نوكي نأ نم ةینآرقلا ةملكلا لوأ عقاولا فرحلا ولخي الو

 ةملكلا تلصو نإف اًنكاس ناك نإو «رهاظ همكحف اًكرحتم ناك نإف ءانكاس

 ةزمه بالتجا نم دب الف اهب ئدتبا نإو .اًضيأ رهاظ مكحلاف اهلبق امب
 ذإ .ةملكلا لوأ عقاولا نكاسلا فرحلاب قطنلا ىلإ اهب لصوتيل «لصولا

 الإ «ءلصولا ةزمهل جاتحي ال ٍذئنيحف ءرذعتم مالکلا ءادتبا يف وهو هب قطنلا
 لصولا ةزمه تيمسو .نكاس فرح اهلوأ يتلا ةملكلاب ءادتبالا لاح يف

 هب ظفلتلا نم نكمتلا ىلإ ليبسو «نكاسلا فرحلاب قطنلا ىلإ ةَلْصُو اهنأل
 . "”فورحلاو ءءامسألاو ءلاعفألا يف لصولا ةزمه نوكتو

 :يتأي اميف نوكتف لاعفألا امأ

 ء۱۱۸/يسقافصلل نيلهاجلا داشرإو .فقولا حاضيإو «نيلفاغلا هيبنت :رظنا )١(

 .۳۰۹ /نآرقلا ةءارق ماكحأ و 2٠١ 4 /ءادتبالاو

 .377 ١/ ءارقلا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا :رظنا )٢(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا +

 :يسامخلا يضاملا لعفلا ١

 ٦[. :ّص] م الملا قطو : یلاعت هلوق نم (قلطناو) : لثم

 ١١[. :فرخزلا] تاب قلب امم دا وأ : یلاعت هلوق نم (ذختا)و
 َنولِطَبمْلا بابر اذإ## : ىلاعت هلوق نم (باترا)و س عا وروجم راس ام

 .[۲۸ :ءايبنألا] صر نمل الإ تونم لوھ : یلاعت هلوق نم (ىضترا)و

 * :توبكنعلا] ٤۸[.

 ٠١٠[. :ةدئاملا] کیلا مَع َّيَحَيْسأ : یلاعت هلوق نم (قحتسا)و

 .[۸۸ :ءارسإلا] (ُنِحْلاَو الا تعما نا لقوا : ىلاعت هلوق نم (عمتجا)و

 ١[. :راطفنالا] چہ ترطَقنا ءَ اإ : یلاعت هلوق نم (ترطفنا)و

 ١[. :قاقشنالا] «َتََّتنَأ ها اد : یلاعت هلوق نم (قشنا)و

 ٦[. :ميهاربإ] (ٍضْرَأْلا قوه نم تتنبأ : ىلاعت هلوق نم (تشتجا)و

 .[۱۲۷ :ةءارب) (ًارفرصنأ ن : یلاعت هلوق نم (فرصنا)و

 چ مسا ریما ترم یر ہلا ¥ : یلاعت هلوق نم (یرتشا)و

 ١١١[. :ةءارب]

 .[۳۳ :نارمع لآ] هاوو َمداَع نفط هلأ نإ : یلاعت هلوق نم (ىفطصا)و

 .۶' ۲۱۷۳ :ةرقبلا] 4ٌَرطْصأ نمل : یلاعت هلوق نم (رطضا)و

 :يسادسلا يضاملا لعفلا - ۲

 | ب0 وہ دے ج

 ٦٤٤[. :نارمع لآ] * مهيد اورقغساف : یلاعت هلوق نم :(رفغتسا)

 )١( ۔ ۳۳/۱ ءارقلا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا :رظنا 74.



 >۰ ۹>: اهب ءادتبالاو :تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 ع
 رو رس حس ے2

 حرصت ںیمالاب مرصتتسا ىلا اقا : یلاعت هلوق نم (رصنتسا)و 04 -.

 .[۱۸ : صصقلا]

 ۲٥٢[. :ةرقبلا] ہک نول ةورعلاب كسمتسا دقفإ# : یلاعت هلوق نم (كسمتسا)و

 ۱٤[. :ةلداجملا] ُنلطِيَشلَا مهي َدَوْحَتَسأ#» : یلاعت هلوق نم (ذوحتسا)و

 «ةرختألاب تومي ال نَا بو ْتيَأَمْشَأال :هلوق نم (زأمشا)و
 ٤٤[. :رمزلا]

 .[*4 :ةرقبلا] ہک رکتساو یا : ىلاعت هلوق نم (ربكتسا)و

 ٦٦[. :ةرقبلا] *لتوم یقستشآ ذِإَو## :ىلاعت هلوق نم (ىقستسا)و

 ٦٦[. :هط] لعكس نم مولا َملْنَأ دَوَو : یلاعت هلوق نم (ىلعتسا)و

 . 27[ :ليللا] هیس لی مامو : یلاعت هلوق نم (ىنغتسا)و

 :يسامخ هيضام يذلا رمألا لعف ١

 ٦٤٢[. :ةرقبلا] بی صنم زجر راقم نی اون : ىلاعت هلوق نم (ذختا)

 ١[. :تالسرملا] «ٍبْسِتَكْئىِذْلِظَلإاوفِلطا#» : یلاعت هلوق نم (قلطنا)و

 1٠١5[. :ماعنألا] 4کی نم كلل وأ ام عیال : ىلاعت هلوق نم (عبتا)و

 ١[. :ةدجسلا] ہک تو َمُهْنَع ما : یلاعت هلوق نم (رظتنا)و

 ٠١[. :رمقلا] © َرِصَتنأَف بولم نا دیر دف : یلاعت هلوق نم (رصتنا)و

 .[۲۷ :رمقلا] «َريطَصأَو بقرف : ىلاعت هلوق نم (ربطصا)و (بقترا)و

 )١( ءارقلا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا :رظنا ١/77.



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣۲

 :يسادس هيضام يذلا رمألا لعف - ۲

 ٠١[. :حون] مكبر أورفغَتْسأ تقف : ىلاعت هلوق نم (رفغتسا)
 »١6[. :ةرقبلا] وواصل ربَصلَأب انيس : ىلاعت هلوق نم (نعتسا)و

 ٢٢[. :لافنألا] 4 لوُسَرلَو رتی وبیچَتْسَ © : ىلاعت هلوق نم (بجتسا)و

 2307844 :ءارسالا] ہہ تعطتسا نم ززفتساو :ىلاعت هلوق نم (ززفتسا)و

 :يثالث هيضام يذلا رمألا لعف - ۲

 .[1؟ :ناخدلا] 4 باذعلا اًَنَع فنا ابر : یلاعت هلوق نم (فشكا)

 .[45 :توبكنعلا] «بتكلا سم َكَبلِإ يأ ام لتا : ىلاعت هلوق نم (لتا)و

 ٤١[. :فسوی] ٭ہکلْيَر دنع نر ذآ :ىلاعت هلوق نم (ركذا)و

 ١4[. :نامقل] :4َكِيَدِلولَو يل رڪ ِنآزف : یلاعت هلوق نم (رکشا)و

 ١"[. :فسوي] کک ختلو : یلاعت هلوق نم (جرخا)و

 ٤[. :كلملا] کلا یتا مم : یلاعت هلوق نم (عجرا)و

 .[147 :فارعألا] «ٍلَبَجْلا لإ را نکلول٭ : ىلاعت هلوق نم (رظنا)و

 .[۸۷ :فسوي] اوسم اوبھڈا لہ :ىلاعت هلوق نم (بھذا)و

 .[5 :ةحتافلا] ٭ک میلا طا ایما :یلاعت هلوق نم (دها)و

 ١[. :قلعلا] ع یل كير مسا انا : ىلاعت هلوق نم (أرقا)و
 گے رم ہہ

 ٦٦٢. :ءارعشلا] 4ک رحبلا اصعب برضا نأ : یلاعت هلوق نم (برضا)و

 . "لاعفألا ىف اذه

 .اهدعب امو ۲٥/٢ ءارقلا بهاذم ىلع فوقولا ىف دشرملا )١(

 ۳۱٣. ۔ ۳۱۳ /نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا (۲)



 : ۳٦٦٣ اهب ءادتبالاو .تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 :ةيعامسو «ةيسايق اهيف لصولا ةزمه نوكتف ءامسألا يف امأو

 :ةيسايقلاف

(1) 

 ١ - لثم «يسامخلا لعفلا ردصم يف نوكت :

 ١[. :سنوي] 4 اَبّلاَو لأ ضيا ف ل : یلاعت هلوق نم (فالتخا)و

 ۔[٢٦ :ةرقبلا] هنآ تا رم ءاتشا# : یلاعت هلوق نم (ءاغتبا)و

 ۱٤٤[. :ماعنألا] دا لع ةارافأ# : یلاعت هلوق نم (ءارتفا)و

 ٤[. :نارمع لآ] & رانا ود رع لاَ : یلاعت هلوق نم (ماقتنا)و

 : يسادسلا لعفلا ردصم يف نوکتو - ۲

 ٠٤[. : رطاف] سلا رمو ضر ناک سال : یلاعت هلوق نم (اًرابكتسا)

 :ةيتآلا ءامسألا يف نوكتف ةيعامسلا امأو

 ١١[. 5: ةدئاملا] کم لدع اود ناتا وم : یلاعت هلوق نم :نانثا ۔١

 ےس کے رفا یر ا

 ٦۷٤[. :ءاسنلا] ٍنبَتَتَقَأ اتناك ناقلف : یلاعت هلوق نم :ناتنثا ۲
 ع

 ا ورک

 . 174 :ميرم] مرم نا یسیع كلذ : یلاعت هلوق نم :نبا - ۳

 ٤ - :ميرحتلا] درع تنبأ سَو : ىلاعت هلوق نم :ةنبا 1١[.
 ٥ :ءاسنلا] ہک كم ورا ناپ :یلاعت هلوق نم :ؤرما ۔ ۱۷٦[.

 ١78[. :ءاستلا] ہک اَھلَعَب نم تقاح هرم ناول :یلاعت هلوق نم :ةأرما- 5

 210( ر حصہ ھم : 7 ۳ ۰
 . [۸ :لمزملا] #«كِيَر مسا ر داو : ىلاعت هلوق نم : مسا ۷

 .۳۹/۱ ءارقلا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا :رظنا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 يف الإ ميركلا نآرقلا يف اهيلع لصولا ةزمه لخدت ملف فورحلا امأو
 :يتالا

 هلوق ةدراولا ءامسألا ىف ةلوصوملا تاماللاك ءةلوصوملا ماللا-١

 0 1118 ت 8-31 ےےویمس رے - ع جہ ت ورو مے مر . 7 02 ا ےس

 َنیَفِیَصلاَو يدديلقلاو نيدندقلاو ِتِؤَمْلاَو َنيِنِمّؤَمْلاو يملَسمْلاَو نييلَسَمْلا نإ لہ :ىلاعت

 َييَيَصاَو تقصو ورتلو كيك نيكل تكلا نیست تكا
 مه لا دعا تركو اريك دلا هرڪو تظل مهجور طفلا تمص
 7 err ا ےک
 ظفللا یف فورح تاماللا هذهو ء[*ه :بازحألا] «اميظع ارجاو ةرفْعُم

 ۔ يتلا  يذلا) :لثم ءةملكلا نع كفنت ال يتلا «ةدئازلا ماللا - ۲

 .(عسیلا  نآلا  نيذلا  ناتللا  ناذللا

 مال وأ «فيرعتلا مال ىمست يتلا يهو «ةمزاللا ريغ ةدئازلا ماللا ۳

 : لثم ء(لأ)

 . (ريبكلا - كلملا  روفغلا  ميلعلا  ريخلا  لابجلا  رحبلا - ضرألا)

 .ماهفتسالا ةزمهب ءادتبالا طباوض

 ٌّمَضُي لعفلا نم ثلاث ناك نإ ّمَّضِ ٍلْمِف ْنِم لصولا زمهب ًدباو
 يفو اهرسك ماللا ريغ ٍءامسالا يفو .حتفلاو رسكلا لاح ۂرسکاو

00) 1 ۲ 1 1 
 'نيتنثاعم مساو قارسماو نينثاو ئرما ةنبا عم نبا

 :تايبألا ا حم

 ناك ءاوس ءاّقلطم ءامسألا ىلع ةلخادلا لصولا ةزمه رسکت ١-

 )١( /ةيرزجلا حرش :رظنا ٥٦ .



 مسام“ اهب ءادتبالاو :تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 مأ «يسادسلاو يسامخلا لعفلا رداصم يف كلذو «اًيسايق اهيلع اهلوخد

 .ةروكذملا ةعبسلا ءامسألا یف كلذو ءاّيعامس

 ءاًروسكم لعفلا فورح ثلاث ناك اذإ اًضيأ «لاعفألا ىلع ةلخادلا رسكتو

 ء[۳۷ :لمنلا] خلل تأ ء٦ :ةحتافلا] ميقا طرأ انها : لغم
 ہک كر نم لإ یب ام َميَئاَو ء٤٢٦۲ :ناخدلا] ادا اَنَع فنا اوم

 : لشمو ٠١[ :رونلا] ىر فيلا :لشم ءاًحوتفم وأ [؟ :بازحألا]
 ٤١[. :ىروشلا] چپ کیرِلاث تلف ء۹١ :ةلداجملا] نسل مه تمل 000 ےہ

 نیب ةبسانملا ءاًروسكم لعفلا ثلاث ناك اذإ لصولا ةزمه رسک هجوو

 .زجاحب سيل هنأل ءامهنيب نكاسلاب دادتعا الو «هثلاثو لعفلا لوأ

 ىلع سايقلا ءاحوتفم لعفلا ثلاث ناك اذإ لصولا ةزمه رسك هجوو

 .اًروسكم لعفلا ثلاث ناك اذإ اهرسك

 فوخ ءاّحوتفم ناك نإ هثلاث عم اهرسك بجوو» :ديرفلا دقعلا يف لاق

 .'«روسكملا یلع المح : ليقو ءاّمقو (لعجا) يف ملكتلا فلاب سابتلالا

 هثلاث اميف ةزمهلا تحتف ول :يلحملا رورس نب ةبهو خيشلا لاقو

 ."رمألاب عراضملا سبتلال «حوتفم

 دب الف «ةحوتفم نوكت اًبلاغ عطقلا ةزمه نألو :يراقلا يلع الم لاقو
 OD routs ے اد .

 . عطقلا ةزمهو لصولا ةزمه نيب ةرياغملا روهظ نم

 بسحب اًروسكم لعفلا ثلاث ناك اذإ كلذك لصولا ةزمه رسكتو

 . /رودصلا حارشناو ء۳۱۹ /نآرقلا ةءارق ماكحأو ء١٣٤۱ /ديرفلا دقعلا :رظنا )١(

 . ۷٤٦ /يراقلا ةياده يف مهتمجرت رظنا (۲)

 ۔٣٣۳ /ميركلا نآرقلا ةءارق ماكحأو «۷۸ /يراقلا يلع المل ةيرزجلا حرش :رظنا (۳)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 يف ميركلا نآرقلا يف كلذ عقو دقو ؛بجومل مضلا هل ضرع مث ءلصألا

 :لاعفأ ةسمخ

 3 ىمر رو

9 
 ١[. :ص] كهللا م ارضا وشما نا : یلاعت هلوق يف (اوشما) - أ

 ء[٤ :فاقحألا] هاد لب نم پتکی نوكأ :ىلاعت هلوق يف (اوتيا) ۔ ب

 .[14 :ہطل اًفص أرنا خلف : یلاعت هلوق يفو

 ۔[۹۷ :تافاصلا] ايب ئل اش اولاق#» : ىلاعت هلوق يف (اونبا) - ج

 7١[. :سنوي] «ِنوُرِظُن الو لإ أوُصقَأ ّمث# :ىلاعت هلوق يف (اوضقا) د

 ٦٦[. :رجحلا] 4 َنوُرَمت تح أوُصْمآَو#» :ىلاعت هلوق يف (اوضما)  ه

 :لاعفألا هذه لصأ نأل كلذو

 ءايلا ةكرح تلقن :(اویضما) .(اويضقا) «(اوينبا) «(اويتيا) ‹«(اويشما)

 ةكرح تلقن املو ‹واولا ةكرحو اهتكرح نیب اًبسانت اھل قباسلا فرحلا ىلإ

 ءاقتلال ءايلا تفذحف ءنانکاس ىقتلاف ءايلا تنكس فرحألا هذه ىلإ ءايلا

 :لاعفألا هذه تراصف «نينكاسلا

 ىف لصألا نأ ىلع ليلدلاو «(اوضما ءاوضقا ءاونبا ءاوتيا ءاوشما)

 «شما) :تلق دحاولا بطاخملا ترمأ اذإ كنأ ؛رسکلا لاعفألا هذه

 .(ضیما ‹ضقأ «نبا «ِتيا

 ىلع لدي اذهف ء(ایضقا ءاينبا ءايتيا ءايشما) : تلق نينثالا ترمأ اذإو

 ةزمه رسك بجو كلذ لجأ نمف .ضراع مضلا نأو لصألا وه رسكلا نأ

 . '"”لصألل اًرظن لاعفألا هذهب ءدبلا دنع لصولا

 )١( /نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا ۲٢٢.



 ۳١۷ اهي ءادتبالاو .تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 ءاّيلصأ اًمض اًمومضم لعفلا ثلاث ناك اذإ لصولا ةزمه مضت ۲

 سیا آم ٌلتاو#» کیر دنع نرڪ ذاا كيلو يل رڪ نا : لخنس

 و . 4 ٍضَرَدْل قوف نم تنسَ »م كم ني لس ًفِرَبْتَس أ قلو دنا

 چک هو اودع دعا < وت نينو یا روف رسا بر اقوم کک 1 رخ

 دیا ل کیکلا لإ رشا یب فہولنا سج کیت 4
 اشيا

 ةزمهلا نيب بسانتلا قیقحت «لعفلا ثلاث مض لاح ةزمهلا مض هجوو

 .زجاح ريغ هنوكل يناثلل تافتلالا مدعو ء لعفلا ثلاثو

 الثل لعفلا ثلاث مض دنع ةزمهلا تمض امنإو :يرهزألا دلاخ خيشلا لاق

 .'*زجاحب سيل هنأل نكاسلاب رابتعا الو ؛مضلا ىلا رسكلا نم جورخلا مزلي

 مأ ةلوصوم تناك ءاوس «ماللا ىلع ةلخادلا لصولا ةزمه حتفت - “

 . اًلصفم رم دقو ءفیرعتلا مال يهو .ةمزال ريغ ةدئاز مأ ‹«ةمزال ةدئاز

 ةرمهو ماهفتسالا ةزمه تعمتجا اذإ :ماهفتسالا ةزمهب ءدبلا طباوض

 لصوتلا وه اهنم ضرغلا نأل « لصولا ةزمه فذح بجو ءةملك يف لصولا

 عاد كانه نكي ملف «ماهفتسالا ةزمهب ققحت دقو «نكاسلا فرحلاب قطنلا ىلإ

 مکا ترا يف تاک جس یف ام عو و ہوا زم وج

 ١ - :ةرقبلا] ہچاًدَهَع قا دنع ذأ کلم ۸۰
 رس رہ و ا میرے

 .[۷۸ :میرم] بلا ملطأو# - ۲

 [۸ :ابس) بِك قا لع یری ۔٣

 ۱٥٢[. :تافاصلا] تاس يطضأ» ۔ ٤

 )١( /نآرقلا ةءارق ماكحأ رظناو «ةيرزجلا ةمدقملا ىلع ةيرهزألا يشاوحلا ملع :رظنا ۳۲۲.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 مو ےس ےک

 ٦٢[. :نم] ارس مھتذَحآإف - ©

 ٦ - :نص] نیلا نم تنگ مآ ترختسا لہ ۷٢۰[

 ٦[. :نوقفانملا] مهل َترَتْعَتَمَآِه ۔۷

 ءىفطصإأ «ىرتفإأ ءعلطإأ ءمتذختإأ) :لاعفألا هذه لصأو

 يهو ماهفتسالا ةزمه ىلوألا نيتزمهب (ترفغتسإأ «تربكتسإأ «مهانذختإأ

 ضام لعف ىلع اهلوخدل «ةروسكم يهو لصولا ةزمه ةيناثلاو «ةحوتفم

 لعف ىلعو «(مهانذختأ «ىفطصأ «ىرتفأ «علطأ «متذختأ) يف يسامخ

 ءانغتسا لصولا ةزمه تفذحف «(ترفغتسأ «تربكتسأ) يف ءيسادس ضام

Dos ماهفتسالا ةزمهب اهنع . 

 ماھفتسالا ةزمه نل «ربخلاب ماهفتسالا سابتلا اهفذح ىلع بترتي الو

 ةزمه امأو ء٤ادتباو الصو تبثتو ءاّدبأ ةحوتفم نوكتو ءعطق ةزمه نوكت

 ةقباسلا لاعفألا ىف نوكت الو ءالصو طقستو ًءادتبا تبثتف لصولا

 .ةروسكم الإ اهلثام امو

 دعب ناکو ؛ةملک ىف لصولا ةزمهو ماهفتسالا ةزمه تعمتجا اذإو

 سبتلي الغل ءاهفذح عنتماو ؛لصولا ةزمه ءاقبإ بجو ال لصولا ةزمه

 زوجي لب ةففحم لصولا ةزمهب قطنلا زوجي ال نكلو .ربخلاب ماهفتسالا

 :ناهجو ءارقلا لكل اهيف

 .فلألاو ةزمهلا نيب يأ « نيب نيب اهليهست :لوألا

 : تاملک ثالث يف كلذ عقو دقو «عابشإلا عم دم فرح اهلادبإ : يناثلا

 .[155 - ١57 :ماعنألا] نيعضوم يف #ٍنركَيلآ» لق :ىلوألا

 )١( /نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا ۳۲۳.



 ۳۹ اهب ءادتبالاو :تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 0١ 4١[. :سنوی] نيعضوم يف نَا : ةيناثلا

 .[094 سنوی] 4« کل تا ہد : ةثلاثلا

 (مسالا) :ظفلب ءادتبالا

 تدرأو كلذ وحن وأ «رابتخا وأ ةرورضل (سئب) ىلع تفقو اذإ

 قوسفلا ے مالا شوف : تارجحلا ة ةروس يف ىلاعت هلوق نم (مسالا) ب ءادتبالا

 كلو ءةحوتفم لصولا ةزمهب ءادتبالا كلف ١١[« :تارجحلا] نميإلآ دعب

 :(مْسِلَأ) اهب ءادتبالا لاثم .لصولا ةزمه كرت عم ةروسكملا ماللاب ءادتبالا

 .''امۓی) :اھفذح لاثمو

 . كح

 ۵ ۔ ۳۲ ٣ /ميركلا نآرقلا ةءارق ماكحأو ءاهدعب امو ٠٠٠٥ /يراقلا ةياده : رظنا 2000



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 عيارلا تحبملا

 اھئابتإو ءاهفذحو ؛ذملا فورح ىلع فقولا

 :لثم ءاهلبق ام مومضملا ةنكاسلا واولا يه «ةثالث دملا فورح

 ةنكاسلا ءايلاو ء(لاق) : لثم ءاهلبق ام حوتفملا ةنكاسلا فلالاو ء(لوقی)

 ةروكذملا اهطورشب لكلا عمجيو ؛(لیقو) :لثم ءاهلبق ام روسكملا

 «انيِزوُأط ء[١٤ :لمنلا] اوو «[44 :دره] حلف ةيتآلا تاملكلا
 .[١؟59 :فارعألا]

 نيلو دمب اهدادتمال «نيللاو دملا فورح هذه ةثالثلا فورحلا ىمستو

 ةملكلا رخآ ناك اذإف . "اهجرخم عاستال ءناسللا ىلع ةفلك ريغ نم

 اًئباث فرحلا اذه ناك نإف «ةثالثلا دملا فورح نم اًقرح اهيلع فوقوملا

 دملا فرح تابثإب نوكي ةملكلا ىلع فقولاف «ينامثعلا فحصملا مسر يف

 .هفذحب ةملكلا ىلع فقولا نوكي فحاصملا نم اًفوذحم ناک نإو ءاهيف

 دنع هفذحو ؛فحاصملا يف هتابثإل عبات فقولا دنع ّدملا فرح تابثإف

 : اهنايب اذهو .اهنم هفذح عرف فقولا
 :فلألا ىلع فقولا - ١

 تناك ءاوس «فقولا دنع ةتباث نوكتف مسرلا يف ةتباث فلألا تناك اذإ

 نواس انتاَط ابرو : لثم ءاكرحتم اهدعب ام ناك نأب ءاّضيأ لصولا يف ةتباث
 ناک نأب ءلصولا يف ةفوذحم تناك مأ كسلا نمت اتمر ان رفت ر ر و ےہ

 )١( يراقلا ةياده :رظنا ١/۲٠۷ .



 ۳۷١٠ . ٠ اهب ءادتبالاو .تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 هار هلأ اوعَّدِإ» ء[٢۲ :فارعألا] رجلا قادام : لثم ءاّتکاس اهدعب ام

 :فهكلا] نسل انك 98 ء[١۲ :فسوي] بال اَقَبَئْسَاَو#» ء[۱۸۹ :فارعألا]

 َليِقَو## ء[٤٤ :لمنلا] ہی ریا اواو ٠١[« :لمنلا] ولی دا ااو ء۳

 .'' ٥۳۰ :صصقلا] لاا تإ : لثمو ء[۰١ :ميرحتلا] ٭یراَکلَا الْخ ذا

 َنبذَلا ماي :هلوق یف .(اهيأ) ظفل نم ءاهلا دعب ىتلا فلألا لثمو

 هيي :فرخزلا يفو ء4 لا هيأ اي ہل لإ ارونو :رونلا
 فرحألا ةثالثلا هذه ىلع فقويف ہک نانا هيأ : نمحرلا یفو وچ رحاَسا

 ۔ فحصملا یف ةموسرم تسيل اهنأل ؛فلأ ریغب

 اهدعب ام ناكو «لصولا یف ةفوذحم ۔ ةياورلا بسح ۔ فلألا تناك اذإو

 :ةيتآلا ظافلألا یف كلذو ءافقو تبثتو ءالصو فذحت اهنإف ءاّكرحتم

a ۰بازحألا] ٭انونظلا اپ َنووُظَسو لپ : یلاعت هلوق نم (انونظلا) ٠١[. رم ہم 00 : ١ 

 ۔[٦1 :بازحألا] ہک لورا اعطا هللا اتعطاڑپ : یلاعت هلوق نم (الوسرلا) - ۲

 مس رےہ ےہ

 Cy :بازحألا] کالا انولَصأَفل٭ : یلاعت هلوق نم (الیبسلا) ۔٣

 «ةزمه اهدعب ناك ءاوس «ميركلا نآرقلا يف تدرو ثيح (انأ) - ٤

 :لثم «ةزمه اهدعب نكي مل مأ ١١۳[« :ماعنألا] هواش نوا اتو :وحن

 .[۷۲ :فسوي] «ٌميِعَر وب انا

 .[۳۸ :فهكلا] ر لا وه الف : یلاعت هلوق نم (اًنكل) ۔ ٥

 عضوملا يف ٠١[ :ناسنإلا] ٭ نان تاک :ىلاعت هلوق نم (اًريراوق) - ٦

 )١( /ميركلا نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا ۲۸۹.

 )٢( /يفوكلا ريرضلل قك هللا باتك يف ءادتبالاو فقولا :رظنا ۸۰.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣

 فلألاف ء[١٠ :ناسنإلا] دس نب ابرق يناثلا عضوملا امأو ءطقف لوألا

 ةتشمو .الصوو اًمقو فذحتف ءامسر ةرصبلا لهأ فحاصم ىف هنم ةفوذحم

 . ةفوكلاو زاجحلا لهأ فحاصم ىف

 .[۲۲ :فسوي] 4َنرْعغَضلا نم انوكَبِلَوإ# : یلاعت هلوق نم (اتوکیلو) -
 م ا سم

 ٠٠١" :قلعلا] ه4ِةَيِصََناب امل : ىلاعت هلوق نم (اًعفسنل) - ۸

 : لثم «بوصنملا مسالا يف نيونتلا نم الدب فلألا تناك اذإ - 4

 . 4د فا ہک ڈیم
 اريك سال ا نووي ال اپ :لثم ءانّونم عفو ثيح o ظفل ٠

 وسب ال ادو ۰۲٤١ :ءارسإلا] اليس نیلا ید یک وسل ادل «[0 :ءاسنلا]

 الصو فذحت ركذ ام عيمج يف فلألاف ء[٦۷ :ءارسإلا] يق الإ كمل
 ٩و ےہ
 . و ابو

 :ةدعاقلا هذه نم ىنثتسي 2

 هو و

 ہک ہر اورفک اون نإ لأ : ىلاعت هلوق نم :(ادومث) يف فلألا أ

 .اًمسر تتبث نإو ءاّمقوو الصو
 ؛[٤ :ناسنإلا] مسو َلَلَعَأَو الِيَلَسإل' : یلاعت هلوق نم (السالس) ب ے2 رب رس رک

 :فقولا دنع ناهجو صفحل اهيف زوجي  اًمسر تتبث نإو  فلألا هذهف

 . اًدحاو الوق ہدنع فذحتف لصولا ىف امأو «فذحلاو تابثإلا

 يراقلا ةيادهو ء٤٦ ۔ 45 ص ينادلل عنقملاو ء١١٠٠ ء١٤١۱ دواد يبأ نبال فحاصملا )١(

9/۲. 

 )٢( ءارقلا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا :رظنا ١/ ۰۹۸/قباسلا ردصملاو ٠١۹ .

 .۲۹۱ ۔ ۲۹۰ /نآرقلا ةءارق ماكحأ (۳)

 .ةيبطاشلا حورش عجار )



 ۳۷۳ اهي ءادتبالاو :تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 :واولا ىلع فقولا ۲

 كلذو «لصولا يف تتبث ءاوس «مسرلا يف تتبث اذإ فقولا يف واولا تبثت

 . نکاس اهدعب ناك اذإ كلذو ءلصولا يف تفذح مأ ءكرحتم اهدعب ناك اذإ

 : لحنلا] ہک اح لاق ء[٤٤ :ةرقبلا] رسل تول : كرحتملا لاثم

 .[47 :ةرقبلا] نر قلم ١ ء۰٠

 ء[١۹ :ماعنألا] کہا اورد امو ۷١[« :ةرقبلا] کا الا : نكاسلا لاثم

 افشا ء[۸٤۱ :ةرقبلا] ْتَدريَحْلا وقتا ء[۳۹ :دعرلا] ءا ام هلأ ومی
 یس یے

 ٦٤[. :ناخدلا] باّذعلا

 : لحنلا] كبَر ليس لإ ٌمَدآ## :لثم ءاّمسر تفذح اذإ اًققو فذحتو

 ھی ملِع هي کل سل ام فق اًلوؤ» ء[٣۴ :فرخزلا] نزلا رکزںع شع نموإ» ء٥

 ء٦ : ءارسإلا]

 4 رل نشل ٌمَدَيَو»# : لثم ىلع '''نیعلاب فقويو واولا فذحتو

 )۲۱۸ :قلعلا] ديا حس ءا٦ :رمقلا] عدلا مدي موي ء[١١ :ءارسإلا]

 وامان ء[۸٦ :ةرقبلا] 4 كير انک ما اول افلپ 3١[« :ةرقبلا] ہک اس حرم کر انک غافل

 لل مدام ء[:١٠ :سنوي] ولأ نود ن عت الوإ» ء[٦٦ :نارمع لآ] یکن عن

 .[١؟5 :لحنلا] هې كبر لیس

 : یف واولا نود ءاحلاب فقویو

 دس 7 رر سا رج ووم ی دس

 ء[::ميرحتلا] #نينموملا حليصو# «[؟54 :ىروشلا] «َلِطْبْلا هللا حمو

 . ۷۷ : لحنلا] رسل حملك

 )١( قباسلا ردصملاو ء۹۸/۱ ءارقلا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا :رظنا ١/٠۳ .

 )٢) نج هللا باتك ىف ءادتبالاو فقولا :رظنا / ۱۳۸ .

  (۳)/ريرضلل ‹ ف هللا باتك یف ءادتبالاو فقولا ٠۷١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 :!ءایلا ىلع فقولا * 

 اذإ كلذو ءاّضيأ الصو تتبث ءاوس ءاّمسر تتبث اذإ اًفقو ءايلا تبثت

 نوعا ء[۱۷۸ :فارعألا] ٭یرَتَقُملَا وهف :لثم ءككرحتم اهدعب ناك

 ء[۱۰۸ :فسوي] ہک نا لا اوعدا لیس وزنه «[۳۱ :نارمع لآ] سلا کی

 مأ ء[۱۰۸ :فسوي] ہک یعبتا نمو نا ء[٤٥٤ :نما چپ رصَأْلاَو یبا لوا

 :ةرقبلا] (َتَوْلَل ىس الو : لثم نكاس اهدعب ناک اذإ كلذو ءالصو تفذح
[Y1ء[٤٥ :ةدئاملا] ہک موتی لا ناب توصف «[؟ا/5 :ةرقبلا] ہک تك َدَصلَ ریو  

 عا ء[١ :ةدئاملا] هيِدْيَّصلأ لع رع ء[١۱۹ :ةرقبلا] مالا ِدِحسَسْلا فرض سل

 ادع نما قاءلف ء٤١٤۱ :دعرلا] ألا قت أف ء[۲ :ةبوتلا] هلا یرجشم

 واصلا یمیقمْلاو ")ء۸ :ءايبنألا] # َننِمْؤُمْلا بش کالو هاو :ميرم]

 ۸١[. :لمنلا] «يَمَعْلا ىدنبي 9 «[45 :لمنلا] ہی صل ٍلْخَدأوَم ء["5 :جحلا]

 عضاوم '"”ءادألا لهأ ّدع دقو :اًمسر تفذح اذإ اًققو ءايلا فذحتو

 : ىهو «ليبقلا اذه نم

 ١ - :ءاسنلا] 4َنيِنِمّؤُمْلأ لا تب َقْوَسَول نم تۇي 16[.

 ٤٤[. :ةدئاملا] ٭کِنوَدْحََو ساكلأ اوسخ لى نم «نوكخلو#» - ۲

 ٣ - :سنوي] رمل چ اتع ًَقَحه يف يش ٠٠۳[.

 006 هس رک

 ٠٤[. :جحلا] اونماء نیلا دامك ہلا َّنإَو» يف داهل  ه

 )١( ءارقلا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا :رظنا ٤١/١ .

 )٢( فاحتإلاو ء٢/٢٢۲ رشنلاو ء٦۷ /ریسیتلاو ء۸٦۱ /ةعبسلا :رظنا ٠٤١١/١ حاضیإو

 الوقف١/  2561١/ناريحلا ليلدو ء۱۱۲ /فحاصملا ءاجهو ء۳۱ /عنقملاو ۱٤١١ .



 ۷٠١ ٠ اهب ءادتبالاو .تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 ٦٦ - لمنلا] لنس رار لعل نم رار : ۲٠۸
 . 50 :صصقلا] نيالا داوا نم داول - ۷

 .[57 :مورلا] يملا دهب » نم دهب - ۸

 ٢٢[. :سیآ نَا ِنَدري نھ نم ندري - 9

 ٦٤٤[. :تافاصلا] محملا یلاصالم نم لاسم ۔۰

 ٠١[. :رمزلا] أونماَء ني داب قل نم داي ۔۱

 ١ - ۔ ۱۷ : رمزلا] ہی لوقلا وعم يا رابع رَ نم رابع 18[.

 ١١ :ق] امهالك راسلا ران نم 4ان 4١[.

 .[© :رمقلا] کرانا نت امف نم نتن - 5

 ١ - :نمحرلا] چت اهل روبل ةلو» نم ہچیراوللف ٢٢[.

 ١١[. :تاعزانلا] «سّدَقُمْلا رولا نم داوا ۔٦

 ٦٦[. :ریوکتلا] کلا رولا نم راو ۔۷

 :ناهجو فقولا دنع ۳١[ :لمنلا] هَ <ندَتاَء آمَقإ# ءاي يف زوجیو

 اهيف هل سيلف «لصولا لاح يف امأو «صفح دنع فذحلاو «تابثإلا

 .'''ةحوتفم اهتابثإ الإ

IK 

 رف م ری يف ۔ ۲۹٢ /نآرقلا ةءارق ماكحأو ء۱۳۲ /ريرضلل ك هللا باتک یف ءادتبالاو فقولا :رظنا )١(

 75٦.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 تينأتلا ءاه ىلع فقولا

 :ناعون ميركلا نآرقلا يف ثينأتلا ءاه

 .ةطوبرملا ءاتلاب ىمسملا وهو «ءاهلاب موسرم :لوآلا

 وأ ةحوتفملا ءاتلاب نآرقلا يف ىمسملا وهو یاتلاب موسرم : يناثلا

 .٭”ینامثعلا مسرلا صئاصخ نم اذهو .ةطوسبملا وأ ةرورجملا

 ناک امف «فورحلا ىلع فقولا يف فحصمل | مسر ةفلاخم زوجت الو

 یاھلاب هيلع انفقو ءاهلاب اًموسرم ناك امو «ءاتلاب هيلع انفقو ءاتلاب اًموسرم

 . "طخ ۰ ناک لصو وأ فقو يف فحصمل امسر ةفلاخم دمعت د نمو

 «لعف يف تناك نإف . مسا يف وأ «لعف يف نوكت نأ ثينأتلا ءات ولخت الو

 ةحوتفملا ءاتلاب مسرت اهنإف «لعافلا ثينأت ىلع ةلالدلل لعفلا يف اهب ىتؤي

 فقوي الو «ةينامثعلا فحاصملا عيمج تقفتا كلذ ىلعو .ءاملعلا قافتاب

 تنعو) «(هيصق هتخأل تلاقو) «(ةفتاط تّدو) : لثم كلذو ءءاتلاب الإ اهيلع

 «(ةفئاط تنمآف) ء(نیقتملل ةنجلا تفلزأو) ء(ترطفنا ءامسلا اذإ) «(هوجولا

 يف بلاغلاو اهيف لصألاف مسا يف تناك نإو ."”ثينأتلا ءات ىمستو

 . ٢/ ٦٦٤ يراقلا ةياده :رظنا )١(

 . ٠١١ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 . ۲۹۷ /نآرقلا ةءارق ماكحأ :رظنا (۳)



 ۳۷۷ اهب ءادتبالاو ,تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 «ةرق ءةنس «ةمكح «ةنج :ةمعن «ةمحر) : لثم .ثينأتلا ءاه ىمست

 ةباتكلا مسرو ءةینامثعلا فحاصملا مسر نيب كلذ يف قرف الو ء(ةرجش

 .ةيئالمإلا

 «لصألا اذه نع تجرخ تاملك ةينامثعلا فحاصملا ىف نأ ريغ

 وأ ميلعت وأ سفن قيضل ءاتلاب اهيلع فقويف ءةرورجملا ءاتلاب تبتكو

 كلذ وحن وأ ںابتخا

 ةعبس الإ ءاھلاب هيلع فقولاف (ةمحرلا) ركذ نم هللا باتک يف ام لكو
 : فرح

 ١ - :ةرقبلا] هلآ تم َنوُجْرَي كلوا ۲١۸[.

 .[51 :فارعألا] 4ن يَحْنْلا ےرق ثرق ولا تمن دل - ۲

 .[۷۳ :دوه] هْنككربو هلأ تمحر د ۳

 .[؟ برما رڪ انک كبر كتي و - ؛

 ٥ مورلا] ل تحت رثاء لإ ظنا ۔ : 6[

 ٦ - فرخزلا] هير تر نوشی مَآ : ۲.

 7” :فرخزلا] ہک نوع اص رح اح فیر تم روو ۔۷

 ءءاهلاب هيلع فقويو ةطوبرملا ءاتلاب مسري عضاوملا هذه ادع امو

 ني تولَص مولع کي ن ةر ل ت تا ةا اغم

 . "زل ةو چا ةَ نب وطفل 04(ُةَسْخَصَو مهن

 . ۲۹۸ /نآرقلا ةءارق ماكحأو «74 ١/ ءارقلا ةمئألا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا :رظنا )١(

 . ۱۲۹/۲ رشنلاو ء١٦٦۱ /ءادتبالاو فقولا حاضيإ )۲(

 .۲۹۸ /نآرقلا ةءارق ماكحأ (۳)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸۸

 ةسمخ الإ ءاهلاب هيلع فقولاف (ةئسلا) رکذ نم هللا باتك يف ام لكو
 8ع

 .۴۸ :لافثألا] ہک تم

 دهم 1 0 مے لج ےس ےہ مس rE 2 3 رس جس رس

 نا تسل دت آو دیدن ہلا تسل دت ناف بلو الا تلس الإ تیورظنب لھقالف ۔ ۲
 .[4* :رطاف] هیر

 .۱۸۰ :رفاغ] ہک ودابع ىف تلخ دق دم لأ آ تنس *

 .اًقرح رشع دحأ الإ ءاهلاب وهف ةمعنلا ركذ نم هللا باتك يف ام لكو

 یم یم

 ١- :ةرقبلا] کل لآ امو مع ہلا اڑان ۲۳١[.

  1:نارمع لآ] ادعا م إم ل ٠١١[.

 "'- :ةدئاملا] 4 مْوَقَوَهْدِإ مکا أ تم ناو رک وا اونم ا تزل ا اکیا ١١[.

 ٤ - ميهاربإ] رنک کا تمعن اولد نیلا ىلإ رت ملا : ۲۸[
 ے7 س

 ٥ :ميه ميهاربإ] « هوم ال قا تمم وش نوو ۔ ۳٤[.

 ١ - لحنلا] دورن مه هلا معيب : ۷٢[.

  ۷لحنلا] اور عش ولأ تار : ۸۳.
 ١ - :لما] گو تعا ورڪ شاو وف ٤۹.

  ۹:نامقل] هللا ِتَمْعِِب رسل ىف یک َكْزْفلأ نأ رت ر د ۔ ١"[.

 ٠ - :رطاف1 ہک کا تمعن اورکذا ساَدلا اہلی ۳.

 ١ - :روطلا] (ٍنوحي الو ناک كير تمعن تأ اف رڪ ڌم ۲۹“

 )١( ءارقلا ةمئألا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملاو ء١٦٦۱ /فقولا حاضيإ ١/ ۷١.



 0 ۳ ۹ اهب ءادتبالاو :تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عياسلا لصفلا

 ءاھلاب هيلع فقويو ةطوبرملا ءاتلاب بتكي عضاوملا هذه ادع امو
 ال هيأ َةَمَعِي أودعت نو ء[٥٥ :لحنلا] ہک ولا نشو ٍةَمْمي نم مکی امو : :لثم

 ۷١[. :لحنلا] «َنوُدَسحي کا ةَمسنفال ۸ : لحنلا] 4ع وصْ

 ء[٦ :ميهاربإ] « كح لا ةَ ورڪ ذآ مومل وم لا لو : لثمو

 موقد ہدموَمِل ئموم لاق ذلو ء[۷:ۃدئاملا] يديم مع ولا ةَ ارك او

 ([١١:ىحضلا] تر كير ةمعنب امو I :ةدئاملا] 4 ِةُكَعَلَع ہلا ةَمَمَ ورک ذآ

 ۱۲۰۷ : تافاصلا] ۱ 4نر لوو

 مم

 ء[٥٤٥ :ةدئاملا] 6# ریال دمو E وده ## : 8 هلوق امأو

 .ءاهلاب (ةمول) هيلع فقولاف

0 

 1 هلأ تيمم :ىلاعت هلوق امأو

 (تّرق) ىلع فقولاف «[4 :صصفلا] كلو یل نبع ثر : ىلاعت هلوقو

 ىلع فقولاف ء[٦۸ :دوه] ےک کل رخ هل

 الإ ءاهلاب هيلع فقولاف (ةأرملا) ركذ نم ىلاعت هللا باتک ىف ام لکو

 :ىهو ءاتلاب اهيلع فقويف «فرحأ ةعبس

 ١ - [نارمع لآ ۳۰1 نرم تآرمأ تاق دِإ .

 [م0 :فسوي] كاهن دوم زوزملا تام - "
 دع ل و

 5١[ : فسوی] «ٌّنحْلا صحصح نا ٍزيِزَمْلا ت ارم لاق ۔٣۳

 [۹ : صصقلا] ہہ روف ترم ِتلاقولف - ٤

 )١( /نآرقلا ةءارق ماكحأو ء۱/٥۷ ءارقلا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا :رظنا ٠٣٣.

 ) )۲رشنلاو ء۱۱۱ /فحاصملاو ء۷٦۱ /فقولا حاضيإ ۲/۱۳٣.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 ٠١[. :ميرحتلا] هر َتأرمآ٭  ه
 و ر ھر

 ٠١[. :ميرحتلا] هطول تارمآو 8 - ١

 0 ماحس ع مس ر و
 1 : ميرحتلا] ہک نوعرف تارمآو» ۔۷

 ةثالث الإ ءاهلاب وهف (ةملكلا) ركذ نم ىلاعت هللا باتك ىف ام لكو

 : ةنكمأ

 ١ - :فارعألا] هسا كير ثم تَمَتو# ۱۳۷[.

 ےک ےس ر 03
 ےس ےک ۰: 3

 كير تملك ت
0 

 تملك تقح# ۔۲

 . "1 :رئاغآ ہیچ ارد ل لع کلیک ثنیک تح كيتكوو ۔

en ےس 

 ۔[٣۳ :سنوي] ہا وقسف لآ

 : نیفرح الإ ءاهلاب وهف (ةيصعملا) ركذ نم هللا باتك يف ام لكو

 ١ - :ةلداجملا] «لوسرلا تيصعمو ٍناوُدَعْلاَو ينالاب نوجنشبو ٭ ۸[.

 )۳ 8 ل همم سعد مس قا مد ےک ےہ وی ےس
 . [4 :ةلداجملا] © لوسرلا كتيصعمو ناوُدَعْلاَو رئال اي ًاوجننلت الف میت اوم ۔-۔۲

 : نيفرح الإ ءاهلاب وهف (ةنعللا) ركذ نم هللا باتک ىف ام لكو
 ١ - :دارمع لل کین حر كتل تم ۱. 72

 هيه ماس ع ےک رہ ےس ل 5

 . “۷ :رونلا] هيلع ہللا تنصل نأ سيحل او« - ؟

 )١( /نآرقلا ةءارق ماكحأو 0171 /فقولا حاضيإو ء۱۰۸/دواد يبأ نبال فحاصملا 7٠1.

 )٢( /ءادتبالاو فقولا حاضيإو ء۱۰۸ ۔ ۱۱۷ /دواد يبأ نبال فحاصملا :رظنا ۱٦۱۷ء

 رشنلاو ۱٣۳۰ /۲۰٠٢ء /نآرقلا ةءارق ماكحأو ۳۰۷.

 21757 /؟رشنلاو ء۷٦۱ /فقولا حاضيإو ء١۱۱/دواد يبأ نبال فحاصملا :رظنا (۳)

 .۳۰۳ /نآرقلا ةءارق ماكحأو

 ۔ ۱٦۷ /ءادتبالاو فقولا حاضيإو ء۰١۱۱ ۔ ٠١7 /دواد يبأ نبال فحاصملا :رظنا )٤(

 .نآرقلا ةءارق ماكحأو 2170 /7؟رشعلا تاءارقلا يف رشنلاو ء۸



 ۳۸۱ اهب ءادتبالاو :تادرفملا ىلع فقولا طباوض :عباسلا لصفلا

 :اًدحاو اًقرح الإ ءاهلاب وهف (ةرمثلا) ركذ نم هللا باتك ىف ام لكو

 ءاتلاب يهف ۲٤۷ :تلصف] (اهمامكأ نم تارمث نم جرخت امو)

 .''*'ةطوسبملا

 اًفرح الإ ءاهلاب هيلع فقولاف (ةرجشلا) ركذ نم هللا باتك یف ام لکو

 :اًدحاو

 ٤٤[. ۔ ٣٤ :ناخدلا] ٭ہ میلا ُماَعط (©) موفر برجس تإ 7ھ ہ ت 2 40 ےہ رر ص

 امنإو ؛فحصملا عابتا اهيف ةجحلا ءاهلاب اهيلع فقوي يتلا عضاوملاف

 هذهل مسرلا نأو «فقولا ىلع طخلا اونب مهنأل ءاهلاب فحصملا يف اهوبتك

 . ةظفللا اهب لزنت يتلا ةجهلل عبت وه ظافلألا

 ىلع طخلا اونب مهنأ اهيف ةجحلاف ءاتلاب اهوبتك يتلا عضاوملا امأو

 . "9ةظفللا اهب لزنت يتلا ةجهلل عبت وه ظافلألا هذهل مسرلا نأو ءلصولا

 ءاتلا وأ «,ةحوتفملا ءاتلاب هيلع فقوي ام ةفرعمل ىفكي ردقلا اذهو

 .ةطوبرملا

 كم )ثا

 )١( /ءادتبالاو فقولا حاضيإو ء۱۱۳ /دواد يبأ نبال فحاصملا :رظنا ۱٦۸.

 )٢( يراقلا ةياده :رظنا ٤١١/١ ۔

 ) )۳/ءادتبالاو فقولا حاضيإ :رظنا 154 .





 ءادتبالاو فقولا یف تاءارقلا فالتخا رثأ

 .ةمدقم ©

 % تاج اب

٦ 





 ىف ن ر وول

 نأل ءاهب فقولا ةلص نّيبأل ةينآرقلا تاءارقلا يصقتسأ نأ ديرأ ال

 نم جذامن ضرعأس يننكلو «تادلجم ىلإ جاتحي عوضوملا اذه ءاصقتسا

 لئاسملا نمض ةبوبم «ينآرقلا فقولاب ةقیثو ةلص اهل يتلا ةینآرقلا تاءارقلا

 :ةيتآلا ةيوحنلا

 كمه رت



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 ةيوحن لئاسم

 )١(: ةلأسم

 لیس يف ْمُهَباَصَأ امل امل اونهو امف ديك َنوُيَيِر همم لحل ي 9 نی نیا : ىلاعت لاق

 ١55[. :نارمع لآل «نرصلا بي کر ا ناککسا امو اوغعض امو هللا

 .(ليق)و (لتاق) :ةءارقلا ۔١

 (لیث) نوقابلا أرقو «لاتقلا نم فلأب (لتاق) رماع نباو نويفوكلا أرق

 ۔''”لتقلا نم فلأ ريغب

 هعم لتاقو «هللا ةملك ءالعإل لتاق يبنلا نأ يأ :(لتاق) :ىنعملا ۲

 نم يقبو ءمهنم لتق نم لتقف ددعلا وريثك نوحلاص دابعو «نوينابر ءاملع
 هجو فرع امل اولتُق ول مهنأ ةءارقلا هذهب أرق نم ةجحو . يح مهنم يقب

 . "یا لیس يف َمُهَباَصَأ مِل أوَُمَو امم : ىلاعت هلوق

 امنإ» :لاقو «هجولا اذه يربطلا راتخا :لوعفملل ءانبلا ىلع : لق

 نيح لاتقلا اوكرتو ءدحأ موي اومزهنا نيذلا ةيآلا هذهب قك هللا بتاع

 ءمهرارف ىلع هللا مهبتاعف «لتق دق اًدمحم نإ :حيصي حئاصلا اوعمس
 ؟مكباقعأ ىلع متبلقناو مكنيد نع متددترا لتق وأ دمحم تام نإفأ :لاقف

 اله :مهل لاقو ءمھلبق ءايبنألا عابتأ نم ريثك لعف نم ناك امع مهربخأ مث

 يف ةعبسلاو ء٤٤٢۲ ٢/ رشنلاو ٠٥4/١ تاءارقلا هوجو نع فشکلا :رظتا )١(

 . ۲۱۷ /تاءارقلا

 5١7/١. ليهستلاو ء٥٦١٥ ۔ ١/ ٢9٢٥ زيجولا ررحملا :رظنا (۲)



 ۳۸۷ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 لتق اذإ ''”0؟هنولعفي مكلبق ءايبنألا عابتأ نم لضفلا لهأ لعف امك متلعف

 .مهئادعأل اوربصو اوفعضي ملف ءهجاهنم ىلع يضملا نم مهنثي نل مهيبن

 :(يبن نم)و ءأدتبم عفر لحم يف :(نّيأك) :(لتاق) :بارعإلا ۔٣

 ةلمجلاو ربخو أدتبم (نويبر هعم) «(نّيأك) ربخ (لتاق) ةلمجو زیپمت

 نأ تبثي مل هنأل ؛مهدحو نييبرلا ىلإ لعفلا دانسإ لمتحي :(لتق) امأو
 اذه ىلعو « يبنل ةفص اهدعب امو (لتق) ةلمج نوکتف «ةكرعم يف لتق اًيبن

 يأ ءنالف ونب لتق :برعلا لوقت .نوقابلا يأ (اونهو امف) نوكي ىنعملا
2 : )۲( 
 . © مهضعب لتق

 . ””ءادتبالاب عوفرم (نویبر)و اح (نویبر هعم) نوكيو ءاًقوذحم ربخلا

 يفاك فقولاف يبنلا ىلإ لتقلا دنسأ اذإ :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - ٤

 لقنيو .“'!ہدنع فاكب سيلف نييبرلا ىلإ دنسأ اذإو «ينادلا دنع (لتق) ىلع
 (لتاق) أرق نمو .عفان لوق وهو «(لتٌق) ىلع مات هنأ شفخألا نع ساحنلا
 نأ رفعج نب دمحأ معزو :ساحنلا لاقو .(اوناكتسا) ىلع هدنع فقولاف

 نو «(ريثك نويبر) نسحلا فقولا تدرأ اذإ اًعيمج نيتءارقلا يف فوقولا

 . ””(اوناكتسا امو) مامتلا

 يف دیرفلاو ء٥٢٦٦ ١/ ليزنتلا ملاعمو ء١/٦۱۱ نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج :رظنا )١(

 . 1۳۹ ۔ 1۳۸/۱ نآرقلا بارعإ

 .١7؟/فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 . ٦۳۸/١ ديجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلا :رظنا (۳)

 ۔۱۱۲ /ادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظنا )٤(

 )٥( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٦١۱۳ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۱۸.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ؛برح يف لت طق يبنب انعمس ام :لاق ريبج نب ديعس نأب هل جتحيو
 .؟اوناکتسا امو اوفعض امو :هدعبو نويبر هعم لتق نوكي فيكف : لیق ناف

 ونب لتقف :برعلا مالك ىلع ءاج هنأ اذه ىلع باوجلاف :ساحنلا لاق

 نهو امم يأ (اونهو امف) نوكيف :مھلک اولتقي ملو مهنم لتق دقو ءنالف

 ريغب نييبنلا نولتقيو) :ىلاعت هللا لوقل ءنولتقی ءايبنألاو . نوقابلا

 .ةكرعم يف اولتق مهنأ ىلع صني مل نكلو ء(قحلا

 . ””نيلتاقملل نهولا لعج (لتاق) أرق نمو ء(اونھو امف) هلوق

 :(۲) ةلأسم

 ريدم كلذ نان َرَمَقْلاَو سلاو انكَس للا َلَمَجَو جالا نفل : یلاعت لاق
 ۹٤[. :ماعنألا] «ِرِيلَعْلا زيعلا

 :(لعاجو)و (لعجو) :ةءارقلا ١

 فلأ ريغ نم ءماللاو نيعلا حتفب اًيضام اعف (لعجو) نويفوكلا أرق

 .(لعج) ب لوعفملا ىلع ليللا اوبصنو ‹ميجلا دعب

 رسكو ميجلا دعب فلألاب (لعاف) نزو ىلع (لعاج) نوقابلا أرقو

 . ةفاضإلا ىلع (ليللا) رجو «ماللا عفرو «نيعلا

 ريغب (قلاف) ىنعم ىلع (لعج) نويفوكلا لمح : (لعجو) : ىنعملا - ”

 ۔۱۳۷ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 .۲۳۷ /۱ نآرقلا يناعم (۳)

 هوجو نع فشكلاو ء۸۷ /ريسيتلاو ء٥٠٥٤ 444 /ةرصبتلاو ۲٦٢ /ةعبسلا :رظنا )٤(

 .77 /۲ رشبلا ءالضف فاحتإو «457 ٢/ رشعلا تاءارقلا ىف رشنلاو 55١/١« تاءارقلا



 ۳۸۹ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 ءاهيلع لمحف ةيضام اًلاعفأ هدعب نألو ناک دق رمأ هنأل ؛ قلف يأ .فلأ

 كلذكو ء(٤ام ءامسلا نم لزنأ) هلوقو ء(موجنلا مكل لعج) هلوق وهو

 كلذ يوقيو «كلذ رركتل (َلَعَف) يف هرخآ ىلع مالکلا لوأ لمحف «هدعب ام

 هولمحي ملو «(َلَعُف) رامضإ ىلع هدعب امو (سمشلا) بصن ىلع مهعامجإ
 . "”هدعب امل ةلكاشملل هيلع هلبق ام يرجأف «هوضفخيف (لعاف) ىلع

 ظفللا يف هلبق ام نيبو هنيب لكاش دقف (لعاج) أرق نمف :(لعاج) امأ

 ناكف ءاهلثم ءامسأ اهيلع فطعت نأ ءامسألا مكح نأ اذه يوقيو ء(قلاف)

 ىنعمب ناتءارقلاو ءمسا ىلع هفطع نم ىلوأ (لعاف) ىلع (لعاف) فطع
 . راو

 قرف كانه نوكي نلف «هلعاف ىلإ دنتسي لعافلا مسا نأ امب : بارعإلا “ 

 . (ليللا) بارعإ يف عقاو فالتخ الا نإ لب «(لعاجو لعج) بارعإ يف ريبك

 :(اًتكس)و «لوألا هلوعفم بصنلاب :(ليللا)و ءضام لعف :(لعج) ف

 رورجم :(ليللا)و «(قلاف) ىلع ةفوطعمف (لعاج) امأو «يناثلا هلوعفم

 . "”لاحلا ىلع بصني نأ زوجي :(اًنكس)و ءةفاضإلاب

 نأ يراصنألا ايركزو ينومشألا ىري :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - <

 ةءارق ىلع امأو ء(لعج) نييفوكلا ةءارق يف نسح (حابصإلا) ىلع فقولا

 «(اًتابسح) ىلع نوكي فقولا لب «هيلع مهدنع فقو الف (لعاج) مهريغ

 ايركز دنع فاك نيتءارقلا ىلعو «ينومشألا دنع نسح نيتءارقلا ىلع وهو
 2 اصنألا

 . ير

 )١( تاءارقلا هوجو نع فشكلا :رظنا ١/  »447ديجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلاو ۱۹۸/۲ .

 ) )۲.قباسلا ردصملا

 . ٤٠١/۲ هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ء۱۹۸ /ديجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلا :رظنا (۳)

 .۱۳۹/فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٢٤٤۲ /۱یدهلا رانم :رظنا )٤(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 :("5) ةلأسم

 رم توا ریاقَم نم ودنا امو سان ةباَکَم تيب اتلعج دا انلعج دووم :یلاعت لاق

 # دوا عار يكمل نيفيا قب رهط نأ َليِعْمْسِإَو رعب ا اندھهََو

 .[١؟6 :ةرقبلا]

 (اوذځتاو) رماع نباو عفان أرق .(اوذُحتاو) ء(اوذختاو) :ةءارقلا ١

 . '"”رمألا لعف ىلع (اوذختاو) نوقابلا أرقو «يضاملا لعفلا ىلع

 ذإ دمحم اي ركذا : هريدقت : ىضاملل ءانبلا ىلع (اوذختاو) : ىنعملا ۔

 «ىلصم ميهاربإ ماقم نم سانلا ذختا ذإ ركذاو ءاتمأو ةباثم تيبلا انلعج

 لك يف (ذإ) تفذحف «قباطتيو مالكلا قفتيل هدعب امو هلبق ام ىلع لمحف

 . كلذ ىلع ىلوألا (ذإ) ةلالدل ربخ

 ماقم - ةي - يبنلا ذختي نأب رمأ وه :رمألا لعفل ءانبلا ىلع (اوذختاو)

 نب رباج ثيدح نم ملسم حيحص يفو .هدعب نم هتمأ هعبتتو «ىلصم ميهاربإ
 لمرف نكرلا ملتسا تيبلا ىأر امل ۔ لكك - يبنلا نأ ۔ ليوطلا هللا دبع

 مثِھَرا ریاَقَت نم أود و «ميهاربإ ماقم ىلإ ذفن مث ءاعبرأ ىشمو ءاثالث

 اات لو دك ہلا وه لفالف ب ءامهيف نيتعكر ىلصف لسم
 لديو تالا نم امھریغو فاوطلا يعكر راع لدي اذهو نیک

 . "”لضفأ ءابرغلل فاوطلا نأ ىلع هجو نم

 تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ء٦٦ /ريسيتلاو ء٤۴۳٦ /ةرصبتلاو ء۱۷۰ /ةعبسلا :رظنا )١(

 . ١/ ٦١۷ رشبلا ءالضف فاحتإو ء7؟١/7 رشعلا تاءارقلا يف رشنلاو ء۷۱

 . ٠١١/١ تاءارقلا هوجو نع فشكلا :رظنا (۲)

 ۳۷۱/۲ نآرقلا ماكحأل عماجلاو 558/١« تاءارقلا هوجو نع فشکلا :رظنا (۳)

 ٦٦٤/١. ميظعلا نآرقلا ريسفتو 219/١ يسارهلا ايكلل نآرقلا ماكحأو



 ۳4۹۱۰ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 ىلع فوطعم ضام لعف .ءاخلا حتفب (اوذُحتاو) ةءارق : بارعإلا * 

 ميهاربإ ماقم نم اوذختاو اوباثف : ریدقتلاو «فوذحم ىلع وأ (انلعج)

 لعج نم لوق ىلع ضيعبتلل نوكت نأ لمتحي (ماقم نِم) يف (نِم)و ءىلصم

 .'''زاجحلاو ةفلدزملاو ةفرع وأ «ميهاربإ ماقم هلك مرحلا

 .(انلعج) ىلع فوطعم :(اندهع)و «ةدئاز (نِم) نوكت امبرو

 كلذ یف ليوأتلا لهأ فلتخاف :ءاخلا رسكب :(اوذختاو) ةءارق امأ

 :هجوأ ةعبرأ ىلع

 نم [:۷] ةيآلا نم (ىتمعن اورکذا) :هلوق ىلع فوطعم هنأ :اهدحأ

 .اوذختاو اوركذا :دوهيلل ليق هنأك ءاهسفن ةروسلا

 ذإ اوركذاو :يأ (تيبلا انلعج ذإو) بصان ىلع فوطعم هنأ :يناثلا

 .اوذختاو انلعج

 : ليق هنأك «سانلل ةباثم تيبلا انلعج : ینعم ىلع فطع هنأ :ثلاثلا

 ينإ لاق : لیق هنأك ء(كلعاج ينإ لاق) :هلوق ىلع فطع :عبارلا

 ىلتبا ىتلا تاملكلا نم اذه نأ ىلع ءاوذختا لاقو اًمامإ سانلل كلعاج

 . "”هيقفاومو ۔ 4 ۔ ميهاربإل اًرمأ كلذ نوكيو - ## - ميهاربإ اهب

 ۔ ي4 - يبنلل رمألا اهيف ءاج ءاخلا رسک ةءارق نأ  ملعأ هللاو - حجارلاو

 ديب ذخأ هنأل ؛فانئتسالل (اوذختاو) ىف واولا نوكيف .هدعب نم هتمأ هعبتتل

 )١( نايبلا عماج :رظنا ١/5717.

 )٢( شفخألل نآرقلا يناعم :رظنا ۲/۷٢.

 ) )۳۔۳۷۱/۱ دیرفلا :رظنا



 ىلصم هذختن الَوأ :رمع لاقف ؛««ميهاربإ ماقم اذه» :لاقف ا ۔ رمع

 .تلزن ىتح سمشلا بغت ملف ء(كلذب رموأ مل» :- كك  لاقف

 يف (اًنمأو) ىلع فقولا نأ ينادلا ىري :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - ٤

 ةياور يف كلذك شفخألا دنع وهو ءاّمات نوكي (اوذختاو) رسکلا ةءارق

 ىلع فقولا نوزيجي الو «نسح يراصنألاو ينومشألا دنع وهو «ساحنلا
 ىلع فقولا نأ يروباسينلا ىريو .(اوذُحتاو) حتفلا ةءارق يف (اًنمأو)

 «نييضام نيب رمألا ضارتعال كلذو ءرمألاب أرق نمل قلطم (اًنمأو)

 . "”ءاخلا حتفب أرق نمل هدنع فقو الو

 هنأل ؛نسح حتفلا ةءارق يف (اًنمأو) ىلع فقولا نإ :لاقي نأ نكميو

 . نسح نيفطاعتملا نيب فقولاو ءاھضعب ىلع لاعفألا فطعت نأ زوجي

 )٤(: ةلأسم

 ماس ا 2525

 رثأستأ آمي اإ اولاف با هع مد امم ىذه رکشنج ووا قوم : ىلاعت لاق

 ۲٤[. :فرخزلا] 4َنوُرْفَك ء

 دعب فلأب «(لاق) صفحو رماع نبا أرق :(لق)و «(لاق) :ةءارقلا-١

 .''فلألا فذحب (ُلُق) نوقابلا أرقو .فاقلا

 لوق نع اًربخ هلعج هنإف ربخلا ىلع أرق نم :(لاق) ةءارق :ىنعملا - ۲

 )١( ديجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلاو ء١/٤١٦ ميظعلا نآرقلا ريسفت :رظنا ۳۷۱/۱.

 :رظنا «كلام نب سنأ ةياور نم هجام نبا ننس يف روكذم ثيدحلاو ١/5377

 . 17/5 نآرقلا بئارغ :رظنا (؟)

 ةجحو 25165 ۔ 514/7 تاءارقلا للعو ء٤٤٦٥ /صيخلتلاو ء٥٥٥٦ ٢/ ةركذتلا :رظنا (۳)

 27ال5/7؟ رشنلاو ۲٥۸/۲ تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ء٦٦ ۔ 518 /تاءارقلا

 . ۲٥١/۲ رشبلا ءالضف فاحتإو



 ... 4 ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 يأ ء(ریذن نم ةیرق يف انلسرأ امو) ةقباسلا تايآلا يف ركذلا مدقتملا ريذنلا

 اولاق) :مهنع لاقف ريذنلل مهباوج ربخأ مث ء(مكتئج ولوأ) :ريذنلا مهل لاق

 .(نورفاک هب متلسرأ امب ان

 مهل لوقيل ءريذنلل هللا نم ٌّرْمأ هنأ ىلع رمألاب أرق نم :(ْلّق) ةءارق
 لج ۔ هللا رمأ نم ترج يتلا لاحلا نع ةياكح وهف «مهيلع هب جتحیل ؛كلذ

 .''!(مکتثج ولوأ لق) :لاقف ءريذنلل  هركذ

 وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو «ضام لعف :(لاق) :بارعإلا ۔۳٣

 :ريدقتلاو «ةيلاح (راولا)و «ماهفتسالل (ةزمهلا)و «ريذنلا ىلع دوعي

 !؟ةلالضلا نم مکءابآ هيلع متدجو امم ىدهأب مكتئج ولو مکئابآب نودتقتأ

 ۔ لپ - دمحم ريذنلا ىلع دوعي رتتسم ريمض لعافلاو ءرمأ لعف : لق

 . '"”!؟هكءابآ هيلع متدجو امم ىدهأب مكتتج ولوأ : مهل لق يأ

 ريغب (ٌلُق) رمألاب أرق نم نأ ينادلا ىري :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - ٤
 هنأل «كلذب أدبي مل ربخلا ىلع (لاق) أرق نمو «كلذب أدتبا رمألا ىلع فلأ

 . ””ريذنلا ىلإ دنسم

 « *نيتءارقلل ضرعتي ملو «ساحنلا دنع مات (نودتقم) ىلع فقولاو

 ربخلا ىلع أرق نم دنع فقو الو ءرمألا ىلع أرق نمل مات ينومشألا دنعو

 ۔ مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلل (لَق) يف وأ (لاق) يف ريمضلاو «(نودتقم)

 ريسفتو ء١٦۱۲ ٤/ ريثك نبا ريسفت : رظناو ء۸/۲٥۲ تاءارقلا هوجو نع فشكلا :رظنا )١(

 ۔۱۱۷ / ٤ يفسنلا

 .۷۷ /۷ هنايبو نآرقلا بارعإو ء9٦٤٦ /تاءارقلا ةجحو ء۳۸۸ /۲ يربكعلل نايبتلا : رظنا (۲)

 ۲٥٦۸/۲. تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ء٥۰٦٢ /ىفتكملا :رظنا (۳)

 )٤( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٦1۹.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 .'''مکؤابآ هيلع يذلا

 :(6) ةلأسم

 7 مم سم راس مع ےہ درب سس سر مالم مم ہہ مردم سم 2

 ولا نِ نو ار تیا بگم الو در اتیا لاق راثا ىلع شو ا رت وو
 ۔.۷ : ماعنألا]

 «ريثك نباو ءورمع وبأ (نوكنو ُبذکن الو) عفرلاب أرق :ةءارقلا ١

 (نوكنو) (ّبذكن الو) :بصنلاب أرقو .'''یئاسکلاو «ةبعشو ءعفانو

 . “يناثلا بصنو لوألا عفرب رماع نبا درفناو .''بوقعیو «ةزمحو «صفح

 ىلع نوكي نأ :امهدحأ :ناهجو عفرلا ةءارق يف :ىنعملا- ؟

 هلثمو درن مل مآ انددر ءانبر تايآب بذكن ال نحنو :ريدقتلاو «فانئتسالا

 ينتكرت لاح ىلع دوعأ الو ينعد يأ «دوعآ الو ينعد :هلوقب هيوبيس نع

 دوجوو بيذكتلا كرت اْوَنَمَت نوكي نأ : يناثلا هجولاو . ””ينكرتت مل وأ

 انتيل ايو ءٌدرن انتيل اي :اولاق مهناك (َرن) هلوق ىلع اًقوطعم نوكيف «ناميإلا
 قيفوتلا اونمت مهنأك «نينمؤملا نم ٌنوكن انتيل ايو ءانبر تايآب ُبذکن ال
 :لاقف كلذ يف ىلاعت هللا مهبذكأف ءايندلا ىلإ درلا اونمت امك ءناميإلل
 )کون کل مو هن اون اميل اوال او 1

 )١( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۲۱ /۲ ىدهلا رانم :رظنا ٦۹۱.

 )٢( /ةعبسلا :رظنا  ۲٥٢/ةرصبتلاو ٦۹٤ عانقإلاو ء٤۸ /ريسيتلاو ء٤٦ ۔ 1۳۸/۲ .

 رشبلا ءالضف فاحتإو ء۱۹۳/۲ رشنلاو ء٢٥٥۲ /صيخلتلاو ء۴۳۲۲ /۲ ةركذتلا :رظنا (۳)

 ۔۹ ۔ ۲

 .ةقباسلا رداصملا :رظنا )٤(

 )٥( باتکلا ٦٤/٣.

 )٦( راتخملا باتكلا ۲٥٢ /۱۔ ۲٢٢.



 ۴4٠٠٠ ٠ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 «فرصلا ىنعم ىلع نوكي نأ :امهدحأ :ناهجو بصنلا ةءارق يفو

 ٌكمسلا لكأت ال :كلوقك اذهو «نيرمألا مهل عمجي نأ اولاس مهنأك

 . "”(نأ) رامضإ ىلع كلذ بصنو ءامهنيب عمجت ال يأ «نبللا ّبرشتو
 ءافلاب نوكي امك واولاب ينمتلل اًباوج بصنلا نوكي نأ :يناثلا هجولاو

 ۱ .'''بذکن مل انددر نإ : ریدقتلا

 نابوصنم ناعراضم : نالعفلا :(نوكنو) (ّبذكن الو) : بارعإلا ۔٣

 نأ رامضإب بصنت برعلاو «ينمتلل باوج اهنأل «ةبصانلا (نأ) رامضإب
 .'”ءافلا دعب بصنت امک ءواولا دعب

 ؛باوجلا ةهج ىلع سیل واولا دعب لعفلا بصن نأ نايح وبأ یریو

 اهدعب امم الو اهلبق امم دقعني الف «ءطرشلا باوج يف عقت ال واولا نآل

 ردصملا ىلع اهدعب ام فطعي ؛عمجلا واو يه امنإو «باوجو طرش

 .''فطعلا واو يهو ءاهلبق مهوتملا

 (ُدَرْث) ىلع نيفوطعم نالعفلا نوكي نأ امإف :(ٌنوكن)و (ٌبذكن الو)و
 «دوعأ الو ينعد :هلوقب هيوبيس هحجرو «فانئتسالا ىلع ناعوفرم امهنأ وأ

 ىلع نيبوصنم نالعفلا نوكي نأ وأ «ينكرتت مل وأ ينتكرت دوعأ ال ىنعمب
 «نينمؤملا نم نينئاك الو نيبذكم ريغ درن انتیل اي :ريدقتلاو «ةيلاحلا

 . ”(ٌةرن) يف نكتسملا ريمضلا لاحلا بحاصو

 فقولا نأ يراصنألاو ؛ینومشألا ىري :فقولا ىف نيتءارقلا رثأ - ٤

 )١( فالخلا لئاسم يف فاصنإلا :رظنا ٢/ ٤۰٠٥.

 )٢( راتخملا باتكلاو ء٢٠٤۲ ۔ ۲۳۹/۲ جاجزلل نآرقلا يناعم :رظنا ۲١۱/۱ .

 ) )۳/ةلجنز نبال تاءارقلا ةجحو ء۰/۲٥۹ يواضيبلل ليزنتلا راونأ :رظنا 1٤۸ .

 ) )4طیحملا رحبلا :رظنا ٠١١/٤.

 )٥( تاءارقلا هوجو نع فشكلا :رظنا ١/٤۲۸ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 4

 فقو الو «فانئتسالا ىلع نيلعفلا عفر نمل ءزئاج (ٌدرن) عفرلا ةءارق ىلع

 لقنیو .بصنلا ةءارق ىلع امهدنع فقو الو ؛فطعلا ىلع امهعفر نإ

 .''نیلعفلا عفرب أرق نمل فقولا نأ بوقعي نع ساحنلا

 ةلأسم )٦(:
 و

 بتا © بَمتشْلا ٌمَلتَأ لعل اص یل نبأ نمي نوع لو : یلاعت لاق
 .[۳۷ + : رفاغ] ابنک ناک ئِلَو کوم لإ ل مَعَ ٍتومَّسل

 نوقابلا أرقو «بصنلاب مصاع نع صفح أرق :(علطأف) :ةءارقلا ۔١

 . "”عفرلاب (علطأف)

 :ريدقتلاو ءءافلاب (لعل) ل هباوج بصنلا ةءارق :(علطأف) : ینعملا - ۲

 :رعاشلا لوق هلثمو ٌتعلطا تغلب نإ

 اهتامل نم ةّمللااننْلِيُي اهتالؤُد وأ رهدلا فورص لع

 "اهتارفز نم ٌسفنلا ٌحيرتستف

 ههبشو ىنعملا اذه يف باوجلا بصتنا دقو «لعل باوج بصنف
 . 'اهيلع لدت ءافلا تناكو «(نأ) رامضإب

 )١( /عطقلاو ء۷٦۲ /دصقملاو 27577 /ىدهلا رانم :رظنا ۱۹۱.

 ء۱١۱۱ ۔ ۱۰۹/٦ يلع يبأل ةجحلاو ۲٦۹ ۔ ۲٦۸/۲ عبسلا تاءارقلا بارعإ :رظنا (۲)

 حضوملاو ء٤٤٢۲ ٢/ تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ء٦٦٣٦ /ةلجنز نبال تاءارقلا ةجحو

 ۔: ٠٣۳٣

 ١/ صئاصخلاو ء۹/۳ نآرقلا يناعم : رظنا .لوهجمل وه لب دحأل تيبلا بسني مل (۳)

 /۳ كلام نبال ليهستلا حرشو ١1555 / ةيفاكلا حرشو ١١١/١/« فاصنإلاو ء٦

 .؟7١5/بيبللا ینغمو ء۱۸۲۰.

 يلع يبأل ةجحلاو ء۲۷۰ /؟عبسلا تاءارقلا بارعإو 2107/7 تاءارقلا للع :رظنا )٤(

 .745/7 تاءارقلا هوجو نع فشكلاو 2١١١/5 يسرافلا



 . ۳۹۷٠ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 :ٌعلبأ يلعل ريدقتلاو (غلبأ) ىلع فطع عفرلا ةءارق رظنا :(علطأف)

 . "”هنظ ىلع نيرمأ عقوت هنأك ‹علطأ یلعلو

 لعف : علطأو ء(لعل) باوج يف ةعقاو ءافلا :(علّطأف) :بارعإلا ۔٣

 . باوجلا ءاف دعب ةرمضملا نأب بوصنم عراضم

 فوطعم عوفرم عراضم لعف :(علطأ) :فلطع فرح ءافلا :(علطأف)

 . "”(ُعلبأ) ىلع

 ىلع فقولا نأ ينومشألا ىري :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - ٤

 هنأ امك (ٌعلبأ) ىلع اًفطع (ٌملطأف) عفرلاب أرق نمل «نسح (تاوامسلا)

 (اًبذاك) ىلع فقولا امأو ء(یسوم هلإ) ىلع اًئسح اًمقو نيتءارقلا ىف فقوي
 (۳) سلا

 :(۷) ةلأسم

 دع
 7 70 سس و سوس و سو وا جسم کیہ ر سو ھم حر

 ءس لڪ ع هلو انب نم بوعَو ءاي نمل رْفْعَمَف هلل وی مكبِساَحُي هومحت

 ۲۸٤[. :ةرقبلا] ہک ڑی

۳ 2 
 رماع نبا أرق ء(بّذعیو) ء(ٌبْذَعْبَّو) ۔ (رفغیف) ء(ٌّرِفْغَيم) :ةءارقلا ۔١ ھ ساس

 (Cé فه : ےس 8 . هال 8
 ۔“““نیفرحلا يف مزجلاب نوقابلا أرقو «نيفرحلا يف عفرلاب بوقعيو مصاعو

 يفسنلا ريسفتو ء۱۳۷ /فقولا حاضيإو ء٦/۱۱۱ عبسلا تاءارقلا يف ةجحلا :رظنا )١(

 :۔ ٤

 ۲٤٤/٢. تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ء١/۱۱۱ تاءارقلا يف ةجحلا :رظنا (؟)

 )٣( /ىفتكملا يف ينادلا هلفغأو ء۱1۷۷ /ىدهلا رانم :رظنا ٦۹٤ .

 /ةعبسلاو ء۱۷۸/۲ رشنلاو ء۷۲ /ريسيتلاو ء٢٢۲ صيخلتلاو ء۲۷۹/۲ ةركذتلا :رظنا )٤(

 ۲٢ عانقإلاو 0



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸۱۰

 نأ ىلع عفر نم ةياور يف (ٌبذعيو ءَرْفغي) نالعفلا عفر :ینعملا  ؟

 ناتلمجلاو «يناثلا عم واولابو «لوألا عم ءافلاب '''فنأتسم مالكلا

 امهعفر نوكي نأ زوجيو مزاج وأ بصان امهلعف ىلع لخدی مل «ناتيلعف

 ."”بذعي وهو رفغي وهف يأ ءأدتبم ريدقت ىلع

 . "”(مكبس احب)

 باوج نيبو امهنيب ةلكاشملل مزجلا يسرافلا يلع وبأ راتخا دقو

 .ىنعملاب لخي ال فالتخالا نأ ىلع هبت دقو «طرشلا

 ؛عوفرم عراضم لعف (ٌرفغي)و «ةيفانئتسا ءافلا :(ٌرِفْعَيَف) :بارعإلا - ٣

 موزجم عراضم لعف (رفغي)و «ةفطاع ءافلا نوكت نأ زوجيو رفعي وهف : يأ

 .(مکیساحی) ىلع فطعلاب

 عوفرم ردصم كلذ نم كبسنيف «(نأ) رامضإ ىلع بصنلاب ئرقو

 : ينايبذلا ةغبانلا

 ُمارحلا ٌرهشلاو سانلا ٌعيبر كلهي سوباق وبأ كلهي نإف

 مانس ےل سيل رهظلاّبجأ شيع بانذب هدعبٌذخأنو

 ؛ بصنلا فعضتسا هيوبيس نأ ىلع «هبصنو هعفرو (ذخأن) مزجب ىوري

 )١( /شفخألل نآرقلا يناعمو ء۸۹/۳باتکلا :رظنا ٥٤ .

 ) )۲عبسلا تاءارقلل ةجحلا :رظنا ٥٠١/١ .

 7/1١ 7١5. ءارقلل نآرقلا يناعم :رظنا (۳)

 )٤( تاءارقلا يف ةجحلا :رظنا السبع١/ ٥٠٤ .



 ۳۹۹ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 .(بصنلا ةءارق ىنعأ) ةيعبس تسيلو ةذاش ةءارقلا نأل

 ىلع اهيف فقولا نوكي عفرلا ةءارق :فقولا يف نيتءارقلا رثآ  ؛

 ہربتعاو «(اًمات) بوقعي نع هلقن اميف ساحنلا هربتعا دقو ء4ا وی مکا
 «(اًيفاك) ينومشألا ہربتعاو «(اًقلطم) يدنواجسلا هربتعاو «(اًنسح) ينادلا

 امأ .عفرلاب ةءارقلا نأ عم اوفلتخا فيك رظناف «(اًحلاص) يراصنألا هربتعاو

 . "یا دب مكبس احيا ىلع فقو ال هنأ ىلع اًعيمج اوقفتاف مزج نم

 :(۸) ةلأسم

 ريحا بَحَصأ ْنَع لش الو اَرِذَبَو بشم ّنَحْلَأِب َكََنْلَسَرأ اتر : ىلاعت لاق 71 وک رے ھر سراب رر یس ےہ رم ےس رس يك سس 5

 :ةرقبلا] 1١19[.

 ماللا مزجب بوقعيو عفان أرق :(لأْسَت الو)  (ُلأَسُت الو) :ةءارقلا ١
 . "”(لأشُت الو) نوقابلا أرقو .يهنلا ىلع (ُلأْسَت الو)

 «ناميإلا ىلع ربجتل ال «رذنتو رشبت نأل كانلسرأ انإ :ىنعملا ۲

 مهرارصإل هردص قيضيو ءمتغي ناك هنأل ۔ ةا هللا لوسرل ةيلست هذهو

 اونمؤي مل مهف ؛میحجلا باحصأ نع كلأسن الو ؛رفکلا ىلع مهميمصتو

 انَيَِعو مبل كع امن : هلوقك وهو «هتوعد يف كدهج تْعَلِبو تْغّلِب نأ دعب
 ۰ :دعرلا] # ُباَسْْ

 )١( هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإ :رظنا ۳۸٤٣/۱۔.

 ىدهلا رانمو ۳٥٣/١ فوقولا للعو ء۱۹۲ /ىفتكملاو ء٥۱۱/قافتالاو عطقلا :رظنا (۲)

 ٦۹. /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۷۱

 /صيخلتلاو ء٦٦ /ريسيتلاو «579 /ةرصبتلاو ء۸/۲٥۲ ةركذتلاو ۱٦۹ /ةعبسلا :رظنا (۳)

 . ٤۱٤/١ فاحتإلاو 1٠۲/۲ عانقالاو ء۳

 ء۱۱۱/تاءارقلا ةجحو ء٦٦۲۱ ٢/ ىلع ىبأل ةجحلاو ۲۰۸/۱ فاشكلا :رظنا )٤(

 ۸۸۱ طيحملا رحبلاو ء٢٦۲ /۱فشکلاو



 بعك نب دمحم نع رکذ ام :امهدحأ :ناليوأت اهيفف مزجلا ةءارق امأو

 : هللا لزنأف «؟يوبأ لعف امہ :لاق ب  يبنلا نأ (ھ۱۰۸ت) یظرشلا

 باحصأ هيلإ راص ام ميظعت :يناثلاو .'''!میحجلا باحصأ نع ُلأسَت الو)

 . "”هيحجلا

 :بارعإلا '“

 ءلوعفملل ينبم لعفلاو اھل لمع ال ةيفان (ال) : عفرلا ةياور يف

 :لاحلا ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو «لعاف عفر لحم يف رتتسملا ریمضلاو

 . ””هيحجلا باحصأ نع لوؤسم ريغو اًديذنو اًديشب كانلسرأ :ريدقتلاو

 ينبم وهو موزجم لعفلاو «ةمزاج ةيهان (ال) ف :مزجلا ةياور امأ
 وه يذلا هانعم ىهنلاو ءةيلعافلا ىلع عفرلا هلحم رتتسمل ! ريمضل ذلاو لعافلل

 .''ہانیب امك ءلعفلا نع فكلا ىنعم ىلع وأ ءمیظعتلاو ليوهتلا ىنعمب

 :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - ٤

 دنع نسحو «ينادلا دنع فاك (اًريذنو) ىلع فقولا : مزجلا ةءارق يف

 . يراصنألاو يرابنألا نباو ينومشألا

 نأ طرشب «ينادلا دنع كلذك اًيفاك فقولا نوكي : عفرلا ةءارق يفو

 ۔۲۷ /۱ روثنملا ردلاو ء٤٦ ٥٤/ /يدحاولل لوزنلا بابسأ :رظنا )١(

 باتكلاو ء٢٦٦۲ ١/ فشكلاو ء۹/۱٦ تاءارقلا للعو ءجاجزلل نآرقلا يناعم :رظنا )١(

 ۷٤/١. راتخملا

 بيبللا ينغمو 270١/١ هبارعإو نآرقلا يناعمو ء۱۱۱/شفخأالل نآرقلا يناعم :رظنا (۳)

۶۳۲ 

 )٤( /شفخألل نآرقلا يناعمو ء۱/٥۷ ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا ٠٠١ .



 . 8٠1١ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 هقفاوو «هلبق امع عوطقم هنأل ؛(ٌلأسُت تسلو) :ینعم ىلع نوکی

 تلّوأ اذإ الإ فاك بصنلاو عفرلا ةءارق ىلع فقولا نأ :حجارلا

 . اًيفاك نوكي ال كلذ دنع هنإف ءلاحلا ىلع (لأست الو)

 :(۹) ةلأسم

 , ور 7 24 4 رش رس
 يف مهردبو ٫ راه داف هللا للص نم :فارعألا ةروس ىف إلي هللا لاق

 .[۱۸۹ :فارعألا] نوم منيْعُط

 نباو نايندملا أرق ء(مهرذنو) «(مهرذيو) .(مهرذيو) :ةءارقلا ١

 يئاسكلاو ةزمح أرقو .عفرلاو نونلاب (مهرذنو) رماع نباو ورمع وبأو ريثك

 .'''(مھرذیو) عفرلاو ءایلاب بوقعيو مصاع أرقو «(مهزذيو) مزجلاو ءايلاب

 :ىلاعت هلوق ىف ةبیغلا ظفل ىلع هلمح دقف ءايلاب أرق نم : ینعملا ۔۲

 مالکلا لاصتاو ءةیظفللا ةلكاشملل كلذو (هل يداه الف هللا للضي نم)

 نم جورخ وهو «هسفن نع ىلاعت هللا نم رابخإلا ىلعف نونلاب أرق نمو
 نم فیرشلا نأل ؛ىلاعت هللا ميظعت ةدايز اهنمو .رابخإلا ظفل ىلإ ةبيغلا ظفل

 .””مههتغل ىلع نآرقلا لزنف «عمجلا ظفلب هسفن نع ربخي كلملاو برعلا

 لعف وهف ءطرشلا باوج ىلع فطع مزجلا ةءارق :بارعإلا ۔٣

 )١( /ىدهلا رانمو ء۱۷۴۳ /ىفتكملاو ء٦۲۷/فقولا حاضيإ :رظنا  21١١/دصقملاو ١١١ .

 /۲ رشنلاو ٠٦٠١/۲ عانقإلاو ٠۹٤ /ريسيتلاو ء۱۹٦/ۃرصبلاو ء۲۹۸/ةعبسلا :رظنا (۲)

 ١/. /؟ رشبلا ءالضف فاحتإو ء٥

 .۳۳۳/۱ راصمألا تاءارق يناعم يف راتخملا باتكلا :رظنا (۳)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٣۲

 (هل يداه الف) هلوق وهو طرشلا باوج ىلع فوطعم هنأل ؛موزجم عراضم

 . مزجلا ةلمجلا لحم نأل

 راتخا دقو «فنأتسم هنأل ؛عوفرم عراضم لعف وهف عفرلاب أرق نمو

 . '"”ناترتاوتم ناتحيصف ناتءارق امهالكو ءعفرلا ءاملعلا نم عمج

 يداه الف) ىلع نونلاب ةءارقلا ىلع فقولا : فقولا یف نيتءارقلا رثآ - ٤

 . ينادلاو «يرابنألا نبا دنع ءايلاب ةءارقلا يف هيلع فقولا نم نسحأ (هل

 «(هل يداه الف) ىلع ساحنلا دنع اًمات فقولا نوكي عفرلا ةءارق يفو

 اهيلع فقولا زوجي الو «نونلاو عفرلا ةءارق ىلع ينومشألا دنع فاك وهو

 ىلع هدنع مامتلاو «طرشلا باوج يف عقاو هنأل ؛مزجلاو ءايلا ةءارق ىلع

 .'''(نوھمعی مهنايغط يف مهرذيو)

 )٠١(: ةلأسم

 َنَماَ ْنَم را ل برعم قرضملا لق مکی أول نأ لا سلا : یلاعت لاق
 .[۱۷۷ :ةرقبلا] يدش

 ًارقو (ٌابلا) بصنب ةزمحو صفح أرق :(ّربلا) ء(ٌریلا) :ةءارقلا- ١

 . "7(ُربلا) هعفرب نوقابلا

 )١( فشكلاو ء١۱۰۹/۰ يلع يبأل ةجحلاو ء۲۳۷/۱ تاءارقلا للع :رظنا ١/2180

 حضوملاو ۳۱۷/۲ ةيادهلا حرشو ٠٥1۷/۲ يناعم يف راتخملا باتكلا :رظناو

 راصمألا تاءارق ۳۳٣۳ /۱۔

 رانمو 2077/7” فوقولا للعو ء۲۸۱ /ىفتكملاو ء٢۲٢۲ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (0)

 ۔۱۷ ٢ /دصقملاو ۲۸٤/١ ىدهلا

 ء۱۷۰ /رشنلاو 2507/5 عانقإلاو ء۷٦ / ریسیتلاو ء٤٤٣٦ /ةرصبتلاو ء۱۷ /ةعبسلا :رظنا (۳)

 . 579 /فاحتإلاو



 , ٥٤٤ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 تيب ىلإ ةالصلا یف هجوتلاب اًلوأ نينمؤملا هللا رمأ امل : ىنعملا - ؟
 نم ةفئاط سوفن ىلع كلذ قش «ةفرشملا ةبعكلا ىلإ مهلّوح مث «سدقملا

 نأ وهو «كلذ یف هتمكح نايب هللا لزنأو «نيملسملا ضعبو باتکلا لهأ

 ‹ عرش ام عابتاو .هجو امثیح هجوتلاو «هرمأ لاثتماو « لي هللا ةعاط دارملا

 نم صاخلا هجوتلا موزل يف سيلو .لماكلا ناميإلاو ىوقتلاو ٌربلا وه اذهف

 لاق اذهلو «هعرشو هللا رمأ نع نكي مل نإ ءةعاط الو رب برغملا یلإ قرشملا

 رخ ہو یف ےس اہ ےہ اف سارا

 يف هللا لاق امك وَأَنَا نمرو ٍبغَمْلاَو قرشملا بق مك وجو أولم نا لا سیل لم
 . کو كول لاي نكي اھڑامی الو ھو ا لاب نکال ايادهلاو يحاضألا

 :ربخلاو ء(سیل) ل اًمسا (ٌربلا) لعج عفرلا ةءارق يف :بارعإلا ۔۳

 يذلا لعفلاو (ْنأ) نأل ؛مكّموجو ُمكَتيلْوَت وبلا سيل :ريدقتلاو ء(اولوت)

 .ربخلا ىف ةدئافلاو « رذصم اھدعب

 ىلع مُدُق (سیل) ل اًربخ (ّربلا» لعج هنإف بصنلا ةءارق يف امأو
 هدعب امو (ْنَأ) ف .مكئيلوت ّربلا سيل :بهذملا اذه ىلع ريدقتلاو ءمسالا
: ۱ 20 

 هلوق نم فقو الو :ينومشألا لاق :فقولا يف نيتءارقلا رثأ

 «ضعبب هضعب مالكلا لاصتال ؛(ةاكزلا ىتآو) ىلإ دلا نیل :ىلاعت

 قيدصت ريغ نم درفم هللاب ناميإلا نأل ؛#وَّنَأب َنَماَء نمم ىلع فقوي الف

 ىلع الو « آلا ٍرْوَبْلاَو ىلع الو «عفني ال ةكئالملابو بتكلاو لسرلاب

 یتآو) «هلبق ام ىلع فوطعم ہدعب ام نل ؛ ەچ ناو
 . مات (ةاكزلا

 فالتخاو مالكلا لوطل (نييبنلاو) ىلع فقولا يدنواجسلا زاجأو

 . 446 /١ريثك نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت :رظنا )١(

 .۸۹/۱راتخملا باتكلاو ء۲۸۰/۱ فشكلاو ء۲۷۰ /۲ يلع يبأل ةجحلا :رظنا (۲)

 95/١. ىدهلا رام (۳)



 ناميإلا لصأ نايب هلبق ام نأل ؛ىنومشألا هيلإ راشأ ام وهو «ىنعملا
aS )١١ 7ےس 5  

 . نیتءارقلا نیب فقولا يف اقرف دجأ ملو ٤ عرشلا عرف نايب هدعب امو

 :(۱۱) ةلأسم

 لو ترام حلا كرويف لَو سَم سونم يهنأ عل :یلاعت لاق
 هب ے ص

 .[۹۷ :ةرقبلا] ه حلا ىف لاەچ الو توس

 .(لادج الو قوسف الو ثفر الف) :ةءارقلا ١

 نيونتلاو عفرلاب (قوسف الو) (ثفر الف) :ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 .(قوسف الو تفر الف) نيونت ريغ نم بصنلاب نوقابلا أرقو ءامهيف
 ."”(لادج الو) هلوق ىف فالخ الو

 بنجتیلف ةرمعلا وأ جحلاب مرحأ نم نأ يأ (ثفر الف) :ىنعملا ۔

 لإ ُثَفَلا ايضآ هَل مَآ لأ :ىلاعت لاق امك ؛عامجلا وهو ترا

 ليبقتلاو ةرشابملا نم هيعاود ىطاعت مرحي كلذكو «[4١ا/ : ةرقبلا] « بن

 .ءاسنلا ةرضحب ملكتلا كلذكو «كلذ وحنو

 «ديصلا لتق نم :مارحالا يف هنع يهن ام باكترا وهو (قوسف الو)

 :قسفلا ةقيقحو .يربطلا ريرج نبا يأر اذه «رفاظألا ملقو ءرعشلا قلحو

 «قوسف ملسملا بابس) : نیحیحصلا یف تبث امہ «بابسلاو «ىصاعملا

 . ””«رفك هلاتقو

 نع بهو نب هللا دبع نع القن ريثك نبا لاق (جحلا يف لادج الو)

 )١( /یدنواجسلل فوقولا للع ۲٦۸۔

 فاحتإلاو ۱٥۹/۲ رشنلاو ء۸٦ ريسيتلاو ء۲۱۷ صیخلتلاو ء۷٢٦۲ /۲ ةركذتلا : رظنا (۲)

 . 1۰۸/۲ عانقإلاو ء۴۸٤٦ ةرصبتلاو ء۸۱

 )١٦(. مقرب هحيحص يف ملسمو ۰٠٠٤٤ مقرب هحيحص يف يراخبلا ہاور (۳)



 ٦٤٤٤  ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 دجسملا دنع فقت تناك اًشيرق نأ  ملعأ لاو  جحلا يف لادجلا» :كلام

 «نولداجتي اوناكو «ةفرعب نوفقي مهريغو برعلا تناكو «ةفلدزملاب مارحلا

 اولدتسا دقو «”بوصأ نحن :ءالؤه لوقيو «بوصأ نحن :ءالؤه لوقي
 نم» : - كو  هلوقب لادجلا نود قوسفلاو ثفرلا وه هنع يهنملا نأ ىلع

 .«لادجلا ركذي ملو “مآ هتدلو مويك عجر قسفي ملو ثفري ملف جح

 ةيفان :(ال)و .«طرشلا باوجل ةطبار ءافلا (ثفر الف) : بارعالا ۔۳٣

 .اهمسا :(ثفر)و «سنجلل

 ميخفتل بصنلا ءاجو «(ثفر الف) هلوق ىلع فطع :(قوسف الو)

 . "”"اًضيأ هيلع فطع :(جحلا يف لادج الو) .رمألا

 (قوسف)و ءاهمسا (ثفر)و «(سيل) ىنعمب (ال) ف ءعفرلا ةءارق يف امأ

 . ءادتبالاب تعفر تئش نإو : ساحنلا لاقو هيلع فوطعم

 ةءارق ىلع «(جحلا يف) لبق فقو ال :فقولا يف نيتءارقلا رثأ ۔ 4

 مالكلا لاصتال «نيونت الب اهحتف ةءارق ىلع اذكو ءاهنيونتو ةثالثلا عفر

 (لادج) حتفو (ٌقوسف)و (ٌثفر) نيونتلاو عفرلا ةءارق ىلع امأو .یّتعمو اًظفل
 ينومشألا دنع ماتو ءورمع يبأ دنع فاك (قوسف) ىلع فقولاف

 .هعون ةفرعم نود ساحنلاو يرابنألا دنع اهيلع فقولاو «يراصنألاو

 مالكلا عاطقنال «ةءارقلا هذه ىلع فاك هنأ :ورمع وبأ هلاق ام حجارلاو

 . © ىنعم هب هطابتراو اًظفل هدعب امع

 )١( ریثک نبا ريسفت ٤٥٥/١ ۔ ٢٤٤٥٥.

 .ةرهاقلاب نايرلا راد ء٤٤٥ /"يراخبلا حيحص )٢(

 .757/1هنايبو نآرقلا بارعإ :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بارعإ للنحاس١/ ۲۹٢.

 رانم 2187 /ىفتكملاو ء۲۸ /ءادتبالاو فقولا حاضيإو ء٤۹ /فانتتالاو عطقلا :رظنا )٥(

 . ۱۲۸ /دصقملاو ء۱۲۸ /یدھلا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 5

 :(۱۲) ةلأسم

 ل 7 و ر ۔٭۔ ل ۔ےہ ہو ںی سر ےہ 4 وے رر ر ۰. 5 95 ۔ہ مو م

 كلذ ئومنلا سابلو اشِدِرَو مكَتءَوَس یروہ سال ع انلزنأ دف مداء ییا : یلاعت لاق
 ص سر ووت 2 ار و ع

 ۲١[. :فارعألا] نورك ذي مهلعل ولا تایاء نِم تلد ريخ

 .(سابل)و (سابلو) :ةءارقلا ١

 ًارقو «بصنلاب (ىوقتلا َسابلو) :يئاسكلاو رماع نباو عفان أرق

 . "”عفرلاب «كّوقَتلا سالو :نوقابلا
 نم مهل لعج امب هدابع ىلع ىلاعتو كرابت هللا نتمي :ینعملا ۲

 يهو ؛تاروعلا رتسل وه انه روكذملا سابللاف «شايرلاو سابللا

 نم لوألاف ءاًرهاظ هب لمجتی ام وه :شيرلاو شايرلاو .تاءوسلا
 .تادايزلاو تايلامكلا نم شيرلاو «تايرورضلا

 - كك - ہللا لوسر ربنم ىلع - بلو - نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ بطخ
 هللا لوسر تعمس ينإف ءرئارسلا هذه يف هللا اوقتا سانلا اهيأ اي :لاقف

 ناو ٌريخف اًريخ نإ اهءادر هللا ُهَسِبلأ الإ ةريرس ٌدبع ًٗرسَأ ام» :لوقي - لي -
 . شف ارش

 ًادتبم اهدعب امو «ةيفانئتسا واولا «عفرلا ةءارق يف :بارعإلا-۳

 اذه ىلع لكشأ دق أدتبملا ىلع دئاعلا ريمضلا بايغ نأ الإ «هربخو

 لعجو .(ٌريخ ىوقتلا ُسابلو) ةرابعلا لصأ ءارفلا رّدق دقو «بارعإلا
 ىلع هب عوفرم وهو «(ٌريخ) هربخو ء(یوقتلا ُسابل) أدتبملا تعن نم (كلذ)
 ىوقتلا سابلو : ینعملا ريدقتو ءربخلاو ًادتبملا عفارت يف «نييفوكلا بهذم

 صيخلتلاو ۹۰ ریسیتلاو 4/۲ ةركذتلاو ٦١۹ /ةرصيتلاو 298٠ /ةعبسلا : رظنا ()١)

 47/١. فاحتإلاو ٦٦٦/٦ عانقإلاو ۲۰۲/۲ رشنلاو ء۹

 )٢( /؟ميظعلا نآرقلا ريسفت :رظنا ٥٥٤ -40١.



 - +عء۰۷ ءادتبالاو فقولا ىف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 «مکتاءوس يراوت یتلا «بايثلا سابل نم مكل ريخ هومتملع دق يذلا كلذ

 .'''مکیلإ اهانلزنأ يتلا شايرلا نمو

 ىف ةعقاو «هربخو أدتبم نم ةلمج (ريخ كلذ) نأ ىأر دقف شفخألا امأ

 ُسابل) نوكي نأ جاجزلا زّوجو '''(یوقتلا سابل) أدتبملا ربخ عفر لحم

 . "”نيقتملا سابل ةروعلا ٌرتس :هريدقت فوذحم أدتبمل اًريخ (ىوقتلا

 ريدقتو «بصنلاب (اًشير) ىلع فوطعمف (َسابل) بصنلا ةياور امأ

 نم ريخ ىوفتلا َسابلو) :ىنعملا نوكيف ء(یوقتلا سابل انلزنأو) : ینعملا

 (اشير) ىلع فقولا نأ ساحنلا لقن :فقولا ىف نيتءارقلا رثأ ۔ ٤

 نبا دنع نسح وهو .عفرلا ةءارق يف كلذو ينومشألا هقفاوو «فاك

 الف بصنلا ةءارق امأو .يروباسينلا دنع قلطمو «يراصنألاو يرابنألا

 فقولا نأ «ىنومشألاو ساحنلا يأر وه حجارلاو . عیمجلا دنع هيلع فقو

 .(اًمير) ىلع
 )۷١(: ةلاسم

 هرم أولو اإ اعدل وصل عيش الَو قولا ميش ال كتإإ» :ىلاعت لاق

 ٥٢[ :مورلا]

 فاصنإلاو ء۳۷۰ ۔ ۳۹۹/۱۲ يربطلل نايبلا عماجو ۳۷٥ /؟ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا )١(

 . 45 /١يرابنألا تاكربلا يبأل

 ۔۱۹۱/شفخألل نآرقلا يناعم :رظنا )٢(

 .۳۲۹ ۔ ۳۲۸ /٢ہبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا (۳)

 )٤( تاءارقلا للعو ء۲۸۰ /تاءارقلا ةجحو ء١۱۲۰ /۲ ساحنلل نآرقلا بارعإ :رظنا ١/

 ٥ء يلع يبأل ةجحلاو ٤ فشکلاو ٦1٤/١ حضوملاو ء٤١٦٦ ۔ ۲/٥۲١

 يوحنلا فالتخالا هيجوتو ١5١/١.



 :نوقابلا أرقو .نيعلا عفرو ءايلاب (ٌه ا ُممْسي ال) :ةءارقلا-١

 .ًةصلا بصنو ةمومضملا ءاتلاب (ٌمصلا عمست الو)

 مهف «رّبدتلا مهكرتل «رافكلا ينعي (یتوملا عمست ال كنإ) :ىنعملا - ؟
 هال «نمؤي ال هنأ ملع نميف اذه :ليقو .لقع الو مهل ٌسسحال ىتوملاك
 اوعُد اذإف :ظعاوملا لوبق نع ٌّمَّصلا ةلزنمب مه نیذلا رافكلا ىنعي ( اعلا شا

 . نع مكب ةع :ہریظن ءنوعمسب ال مهنأك اوُلوو ءاوضرعأ ریخلا ىلإ

 يور امبو «روبقلا ىلع مالسلابو ءردب ةصقب ةيآلا هذه تضروع دقو

 تيملا نأو «تاقوأ يف روبقلا ريفش ىلع نوكت حاورألا نأ نم كلذ يف

 . هيلع مّلَسُي مل تيملا عمسي مل ولف «هنع اوفرصنا اذإ لاعنلا عرق عمسي

 ؛مولعملل ينبم عراضم (عمسُي) لعف ريثك نبا ةءارق يف :بارعإلا ۔۳

 .عمسيل لعاف :مّصلاو «ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 هب لوعفم (مّصلا)و ؛عوفرم عراضم لعف (ٌعمست) نيقابلا ةءارق يفو

 ."”رم امك «ركذلا

 فقو لا باطخلاو بصتنلا ةءارق ىف :فقولا ىف نيتءارقلا رثأ- ٤

 يف (ىتوملا) ىلع فقويو .هيلع فطعلا قلعت ةّدِشل (ىتوملا) ةملك ىلع

 .ينومشألا دنع نسح وهو «ينادلا دنع عفرلا ةءارق

 )١( ةركذتلاو ء۸۷٦۲ /ةعبسلا :رظنا ٢/٦۷۷ /ریہسیٹلاو ء٦٦٢٦ /ةرصبتلاو ۱۳۷

 فاحتإلاو ۷۲۱/۱ عانقإلاو 2505 /؟رشنلاو ء٢٣٥۳ /صيخلتلاو ۳۳٣/٣٢۔

 )٢( ماكحأل عماجلاو ء۲۷۰ /٤زیجولا ررحملا :رظنا القرآن۲۰٠/١٦.

 ةجحلاو ۱٦٣/۲ عبسلا تاءارقلا بارعإو ء۷٦ ۔ ٦۹٦١/٢ تاءارقلا للع :رظنا (۳)

 .۹۷۱۔ ۹۷۰/۲ حضوملاو ۰۱٦١/۲ فشكلاو ء٥/٤٤٦ يلع يبأل



 . ع٠ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 ىلع فقولاو «(ىتوملا) ىلع هدنع فقولاف يدنواجسل اامأو

 ."”ينومشألا ركذ امك نسح هنأ حجارلاو .۔٭'*قلطم فقو هدنع (مهتلالض)

 :(12) ةلأسم

 حا برملا بزن © رتن لم لع © بسلا نیل كط : ىلاعت لاق هل ےے76 1 2 عه 4-0 ر رد رش دار هوم عمد ہک 8 1 8
 ٥[. ۳ :سیل

 «ةزمحو «مصاع نع صفح (ليزنت) حتفلاب أرق :ةءارقلا ۔١

 . ””(ليزنت) نوقابلا ماللا مضب أرقو .يئاسكلاو

 لوسرلا هب ءاج يذلا نيدلاو جهنملاو طارصلا اذه نإ يأ : ینعملا  ؟

 هدابعب ميحرلا «هكلم يف زيزعلا ؛میحرلا زيزعلا هللا نم ٌلزنم - ةي -
 . 7 هينمؤملا

 الیزنت هلزن :ريدقتلاو ءردصملا ىلع بصنلا ةءارق :بارعإلا ۔٣

 «ميحرلا زيزعلا ليزنت كلذ :ريدقتلا «فوذحم أدتبمل ربخ هنأ ىلع عفرلاو

 .“ایزنت وه وأ

 «(ميقتسم) ىلع فقولا ساحنلا زاجأ :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - ٤

 «(ليزنت) ب (رذنتل) تقلعت اذإ «(ميقتسم طارص ىلع) اهلبق يتلا ةيآلا يف

 فقولا زيجي الو ءردقم أدتبم ريدقتبو «ةيربخلا ىلع (ليزنت) عفر طرشب

 )١( فوقولا للع :رظنا ۸۰۲/۲.

 )٢( /ىدهلا رانمو « 477 /ىفتكملا :رظنا ٥۷٤ .

 ؛۳۲۷۹/صیخلتلاو «559/ةرصيتلاو «١١01/”؟ ةركذتلاو ء۹۳۹٦ /ةعبسلا :رظنا (۳)

 :., ۲ عانقإلاو ء٣٦۲۳ /٢رشنلاو ء١١٢۱ /ريسيتلاو ء۳۳۹۷ /۲ فاحتإلاو

 )٤( /”ريسافتلا ةوفصو ء٥٣٦٦ /5ريثك نبا ريسفت :رظنا 1 .

 )٥( زيجولا ررحملاو ء۹/۳٦۱۰ حضوملاو 4545 /تاءارقلا ةجح :رظنا ٥٤٦٤/٤

 نآرقلا ماكحأل عماجلاو ۱۷/٦١١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠١

 لاح يف (اًمات) ميقتسم ىلع فقولا لعج دقف :ينادلا امأو .بصنلا ىلع

 .ًادتبم ريدقت ىلع ؛عفرلا

 عفرلا يتءارق ىلع اًّمات (ميقتسم) ىلع فقولا لعجف :ينومشألا امأو

 لعج دقف :يروباسينلا امأو .يراصنألا ايركز وبأ كلذ يف هعبتو ءبصنلاو
 اذه يف قفاوي وهو ءعفرلاو بصنلا يتلاح يف اًقلطم ميقتسم ىلع فقولا
 . '"”يدنواجسلا

 :(10) ةلأسم

2 i ٍةوَبَحْلأ يف مکیمب هدوم اني ہللا نود نم مدحت امَّنِإ لاو :ىلاعت لاق 

 يئاسكلاو ورمع وبأو ريثك نبا أرق اڈدوم) (ةّدوم) :ةءارقلا-١

 بوقعیو ةزمحو مصاع نع صفح أرقو «ةفاضإلا عم (ةدوم) : عفرلاب

 (ةدوم) نيونتلا عم بصنلاب نوقابلا أرقو «ةفاضإلا عم (ةَّدوم) :بصنلاب

 .'''(مکنیب) بصنو «ءةفاضإلا عطقو

 ىلع اُخبومو ؛مھل اًعرقم هموقل 26  ميهاربإ لوقي :ىنعملا - ١

 اهتدابع ىلع اوعمتجتل هذه متذختا امنإ :ناثوألا مهتدابع يف مهعينص ءوس

 ىلع اذهو ءايندلا ةايحلا يف ضعبل مكضعب «مكنيب ٌةفلأو ةقادص ءايندلا يف

 .هلجأل لوعفم هنأ ىلع (مكنيب ةّدوم) بصنلا ةءارق

 هذه مكل لّصحُي اذه مكداختا امنإ :هانعمف عفرلا ةءارق ىلع امأو

 رانمو ء٢٦ ۔ ۲۳ /نآرقلا بئارغو ۰٤۷۲ /ىفتكملاو 2479 /فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 .4847 /۳ فوقولا للعو ٥٤٤ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو 1A0) /۲ ىدهلا

 2757” /صيخلتلاو ء٣٦٣٦ /ةرصبتلاو ء٤۹۰١ /؟ةركذتلاو 2559 ٦۹۸ /ةعبسلا :رظنا قفز

 . ٠٠١ /؟فاحتإلاو ء٦٢۷۲ /؟عانقإلاو ء۷٦٥۲ /؟رشنلاو ء١٤٠۱ /ريسيتلاو



 ٦١٤ . ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 ناك ام نودحاجتت يأ «ضعبب مکضعب رفكيف «مكيلع اًموشو اًضغب ةدوملا

 نوعوبتملاو «نيعوبتملا عابتألا نعلي يأ ءاّضعب مكضعب نعليو «مكنيب
 هللا باذع نم مكل ذقنم الو مكل رصان الو ءرانلا ىلإ مكريصمو ءعابتألا

 . '"”ةمايقلا موي

 :(متذختا)و ءةفوفکمو ةفاك :(امنإ) :بصنلا ةءارق يف :بارعإلا ۔٣

 ءمتذختال يناثلا لوعفملا عضوم يف : (هللا نود نم)و «لعاقو لعف

 ةبوصنم وأ ءهلجأل لوعفم (ةّدوم)و ءمتذختال لوأ هب لوعفم :(اًناثوأ)و

 ةايحلا يف)و «(ةدوم) ىلإ فاضم :(مكنيب)و «ينعأ :هريدقت فوذحم لعفب

 .لاح فوذحمب وأ ء(متذختا) ب ناقلعتم :(ايندلا

 :ناهجو هيفف عفرلا ةءارق امأو

 ةلص (متذختا) ةلمجو «يذلا ىنعمب ةلوصوم (ام) لعجت نأ : امهدحأ

 . مكنيب هدوم هومتذختا يذلا نإ :ريدقتلاو (َنإ) ربخ (ٌةّدوم) «لوصوملا

 كلت :ریدقتلاو «فوذحم أدتبم ربخ اهنأ ىلع (ةدوم) عفرت نأ :يناثلا

 . "ةفاضإلاب رورجم مكنيبو ءمکنیب ٌةدوم

 نأ ىلع ءادتبالاو فقولا مالعأ قفتا :فقولا يف نيتءارقلا رثأ 4

 الأ اوقفتاو ءاهنوني مل مأ ةدوم نوت ءاوس ءغئاس ريغ (اتاثوأ) ىلع فقولا

 يف) ىلع فقولا نوكيو ء(۵نإ) ل اًربخ اهلعجو اهعفر نمل اهيلع فقو

 . (ايندلا ةايحلا

 ررحملاو 2558/7 راتخملا باتكلا :رظناو 2777/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت :رظنا )١(

 ۔۳۱۳/۳ زیجولا

 ميركلا نآرقلا بارعإو ء۸۸٦۲ راتخملا باتكلاو ۳۱۳/۳ زیجولا ررحملا :رظنا )٢(

 ٥/ ٦۸۷. هنایبو



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 ساحنلا لقنف «فوذحم أدتبمل ربخ (ةدوم) نأ ىلع عفرلا ةءارق يف امأ

 يروباسينلا امأو «نسح هنأ يرابنألا نبا ىريو . مات هنأ متاح ىبأ نع

 «فاك (اًتاثوأ) ىلع فقولا نأ ينادلا ىريو «نسح هنأ  اًضيأ - یریف

 اًقنآ هانركذ يذلا ىنعملاو .”ينومشألاو يراصنألا ايركز كلذ يف هعبتو

 . ملعأ هللاو ءاهيلع فقولا غوسی ال

 )١١(: ةلأسم

 .[15 ۔ ٥١ :جراعملا] وسل عار (2) یظ اہک کوھ : ىلاعت لاق

 (یوُگلل َةَعاَّرن) مصاع نع صفح أرق .(ةعازن )و (ًةَعاَّرن) :ةءارقلا ١
 . "”(ٌةعازن) عفرلاب نوقابلا أرقو . بصنلاب

 ريغل هدادو نعو «همارجإ نع مرجملل عدر :(الك) : ینعملا ۲

 . اھیلع لد باذعلا نأل ءركذ اھل رجي ملو ءرانلا ىلع دئاع (اهنإ) يف

 «بهللا ینعمب «ىظللا نم لوقنم «رانلا ىلع ٌخَلع :(یظل)و

 وأ «فارطألا :(ىوشلا)و «رانلا ینعم يف اهنأل ؛ةثنؤم تءاج :(ةعازن)و

 نم داعت مث اهعطقت يأ ءاهتكبتف اًعزن اهعزنت سرلا ةدلج يهو «ةاوش عمج
 ریل

 اذإ (ىظل) ل ربخ وأ (ٌنِإ) ل ربخ دعب ربخ :(ةعازن) :بارعإلا-۳

 للعو ء٤٢٤٦ /یفتکملاو ۳۹۰٣ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٤ /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 . ٥۹۲ /دصقملاو ٦۹۲ /ىدهلا رانمو ء۸۷٦۱ ۔ 1۸٦ /۲فوقولا

 . ٠٦١/۲ فاحتإلاو ء۲۹۲ /۲ رشنلاو ٤٤٥ /صيخلتلاو ء ۱۹۷/۲۰ ةركذتلا :رظنا (۲)

 ۔۲/٦۹۱ راتخملا باتکلاو ٤/ ٦١۳ فاشکلا :رظنا (۳)



 4١۳ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 . ليوهتلا ىلع عفر وأ ءرانلا ىنعم يف هنآل ؛ثينأتلاو بهللا تدرأ

 وأ ةعازن ةيظلتم اهنأ ىلع وأ ءةدكؤملا لاحلا ىلع بصنلاب (ٌةعاَّدن)و

 : نيرمأ لمتحت اذِإ بصنلا ةءارقف . '”ليوهتلل صاصتخالا ىلع

 . صاصتخ الا ىلع بصنلا امإ ۔١

 .(یظل) نم ةدكؤم لاح اهنأ وأ ۔٢

 :فقولا يف نابهذم هلف عفرلاب أرق نم :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - ٤

 :ًادتبم رامضإب (ةعازن) عفريو ء(نإ) ل اًربخ ىظل لعجي نأ :لوألا

 .نسح كلذ دنع فقولاف «(ٌةعازن ىه)

 اهدنعو ء(ةعازن) ب (ىظل) عفريو ءاڈامع ءاهلا لعجي نأ :يناثلا

 نسح (ةعازن) بصن نمو .(ٌنإ) ربخ (ىوشلل ةعازن) نأل ؛فقولا نسحي ال

 هلاق ام اذه .(ىظل) نم عطقلا ىلع (ةعازن) بصنيو .(ىظل) ىلع فقي نأ هل

 ةءارق يف "”ىفتكملا يف ينادلا يرابنألا ّنبا قفاو دقو . يرابنألا نبا

 نأ ىلع يراصنألاو ينومشألاو ينادلا قفتا دق بصنلا ةءارق نأ الإ .عفرلا

 دنع (ىظل) ىلع فقولا زاج دقو .(ينعأ) ب اهبصن نإ «فاك فقولا

 .''نیتءارقلا ىلع يروباسينلا

 )١( فاشکلا :رظنا ٦٦٦/٤.

 )٢( /حاضيإلا :رظنا ٥١۷ .

 ۳۳٣. /ىفتكملا :رظنا (۳)

 )٤( /دصقملاو ء۸۵ /ىدهلا رانمو ء٣٥۳۳ /ىفتكملا :رظنا ۸٠٠.٠ فوقولا للعو ۱۰١۸ /۳ء

 ۔ ۲۹ /نآرقلا بئارغو ٤1 .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤۴

 :(۱۷) ةلأسم

 .[115 :ةدئاملا] مص نقد مي مياه هل ل : ىلاعت لاق

 نوقابلا أرقو «بصنلاب (موي) عفان أرق .(موي) (موي) :ةءارقلا- ١

 . '"”عفرلاب (موي)

 ١ ىلاعت هللا نأ - 44ت - ىسيع ررق امل :ةيطع نبا لاق :ىنعملا- -

 تناك ام هدابعل هللا رهظأ «ةرفغمو بیذعت نم «ءاشي ام هدابع ىف لعفي نأ هل

 ةمحرلل صلخ دقو «هنم غرف دق رمأ اذه :لوقي هنأك «هب مهربخت ءايبنألا

 ناك نم لكو «ىلاعت هللاب نمؤم لك ةرابعلا هذه تحت لخدف «4ُمُهُثْدِص

 "”ةرابعلا ىف لخدأ وهف ىقتا .

 : ىنعمب وهو ءاًعوفرم اًربخ (موي) برعي : عفرلا ةءارق يف :بارعإلا ۔۳

 عضوم يف هربخو (اذه) أدتبملا نم ةلمجلاو ءاھلثم ةلمجلا ىلإ فاضيف ء(ذإ)

 : بصنلا ةءارق يفو ."”ةضحم ريغ ةلمجلا ىلإ هتفاضإو «لوقلا لوقم بصن

 مسالا ريغ ىلإ هتفاضإل «عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم (موي) - أ

 «نييفوكلا بهذم وهو «(اذه) أدتبملا ربخ وهو «ةيلعف ةلمج ىلإ تفيضأ

 نويرصبلا زيجي الو «بصن لحم يف نوكي نأ هيجوتلا اذه ىلع لمتحيو

 .۶برعملا عراضملا ىلإ فاضم هنأل ؟هءانب

 )١( /ريسيتلاو ء٢۲ / صیخلتلاو ةرصبتلاو ء۰٣۳۲ /؟ ةركذتلاو ء٢٠٥۲ /ةعبسلا :رظنا ۸٤ء

 فاحتالاو ء۲ عانقإلاو ء۱۹۲/۲ رشنلاو ١/015.

 ۲٦٢. /۲ زیجولا ررحملا :رظنا (۲)

 للع يف ةجحلاو ء۸٣٤۳ ۔ ۳٣۷ /٤بضتقملاو ء٣٦۳۲ /١ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا (۳)

 . ۲۲۷ /٢عبسلا تاءارقلا

 )٤( لصفملا حرشو ء۲۲۷ /نآرقلا بارعإ لكشم :رظنا ۳/٠١ .



 6٤٤۰ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 نأ زاجو . لوقلا لوقم بصن لحم يف ربخلاو أدتبملا ةلمجو ء(اذھ)

 نوكي نامزلا فرظو «ثدح ىلإ ةراشإ هنأل «(اذه) نع اًربخ (موي) عقي
 22 ےہ

 :(۸)( ةلأسم

 دإ شالا اا ٔیحلا رعب ضا يف دوب مه اد هدأ امل :ىلاعت لاق ر ر

 .[۲۳ :سنوي] ايندا وحلا علم مکی فنا لع مہ کا

 ١ بصنلاب (ًعاتم) مصاع نع صفح أرق :(عاتم) (ًعاتم) :ةءارقلا .

 عفرلاب (عاتم) نوقابلا أرقو .

 مهركم ببسب مهتباصأ يتلا ةطرولا كلت نم مهاجنأ امل : ینعملا ۲

 كلذ نم نكي مل هنأك «قحلا ريغب ضرألا يف نوغبي مه اذإ «مهنايصعو

 امنإ : يأ مکا لع كَيْمَب اَمَنِإ شالا انياب : 8 ىلوملا مهبطاخي مث ءيش
 يف ءاج امك مكريغ اًدحأ هب نورضت الو ءمکسفنأ يغبلا اذه لابو قوذي

 هللا رخي ام عم ايندلا يف هتبوقع هللا لعجي نأ ردجأ بنذ نم ام» ثيدحلا

 .“«محرلا ةعيطقو يغبلا نم «ةرخآلا يف هبحاصل

 مث «ةريقحلا ةئيندلا ايندلا ةايحلا عاتم مكل امنإ يأ (. . . عاتم) :هلوقو

 )١( تاءارقلا للع يف ةجحلا :رظنا السبع٢/ ٦٥١٤ .

 فالتخالا هيجوت :رظناو ء۱۲۲۷ /نآرقلا بارعإ لكشمو ء۲٢/۸٥٦ةجحلا :رظنا )٢(

 . ۲۲۷ ۔ ۲۲٦/۱ يوحنلل

 . ٦١١ /۲عانقإلاو ء۹۹ /ريسيتلاو ء٥٤٥٥ /ةرصبتلاو ء٢۳۴۲ /ةعبسلا :رظنا (*)

 نباو )۲١۱۱(« مقرب نئسلا يف يذمرتلاو ء(٤۹۰٦) مقرب ننسلا يف دواد وبأ هاور )٤(

 ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو ۔ هذ ۔ رکب يبأ ثيدح نم )47١١( مقرب ننسلا يف هجام



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ء٦

 عيمجب مكربختف يأ (مكئبننف) ؛مکلآمو مكريصم انيلإ يأ (مكعجرم انيلإ)

 كلذ ريغ دجو نمو «هللا دمحيلف اًريخ دجو نمف ءاهايإ مكيفونو «مكلامعأ

 .'''ےسفن الإ ٌنمولي الف

 : اًموجو لمتحت (عاتم) بصنلا ةءارق :بارعإلا ۔٣

 اهنم لماعلاو ٠لصتملا نيبطاخملا ريمض نم لاحلا ىلع ةبوصنم - أ
 «(نيعتمتم مكسفنأ ىلع مكيغب) : ريدقتلاو ء(مکسفنأ ىلع) ربخلا هب قلعت ام

 هيلع لد فوذحم هيف لماعلاو ءهلجأل لوعفملا ىلع ةبوصنم ۔ ب

 .(ايندلا ةايحلا عاتم نوغتبي) :ريدقتلاو ء(مکیغب)

 . "ايندلا ةايحلا عاتم نوعتمتت مالكلا ريدقتو ءەلبق ام

 «فوذحم أدتبمل اًربخ نوكي نأ زوجيف :(عاتم) عفرلاب ةءارقلا امأ

 ءأدتبم :(مگٔیغب) نوكي كلذبو «(ٌعاتم وه) وأ ء(ًعاتم كلذ) :ريدقتلاو

 . هل ًاربخ فوذحمب قلعتم (مكِسْفنَأ ىلع)و

 ىلع فقولا نأ يرابنألا نبا ىري :فقولا يف نيتءارقلا رثأ 5

 :هريدقت ءفوذحم أدتبمل ربخ هنأ ىلع (ٌغعاتم) تعفر نإ «نسح (مگیفنأ)

 )١( میظعلا نآرقلا ريسفت :رظنا ٤/۲٥۹.

 فاشتراو ء۱۸۱/۳ تاءارقلا للع يف ةجحلاو ء٤٦ ١/ ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا )٢(

 . ٠٤١/۳ هيناعمو نآرقلا بارعإو ء٤٤٣۱ ٥/ طيحملا رحبلاو ء۱۱۲۱/۳ برضلا

 للع يف ةجحلاو ١4« / هبارعإو نآرقلا يناعمو ٠٤٦١/١ ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا (۳)

 . ٠۲٠ /نآرقلا بارعإ لكشمو ء۱۸۰۱ /* تاءارقلا



 . ۱۷٠£ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 نمل ؛(مكسفنأ) ىلع فقولا هدنع نسحي كلذكو ءايندلا ةايحلا عاتم كلذ

 .'''(عاتم) بصنلاب أرق

 ىلع عفرلاب أرق نمل فاك (مگیفنأ) ىلع هدنع فقولاف ينادلا امأو

 . "”(ٌعاتم كلذ) ريدقت

 هدنع فقولاف ء(عاتم كلذ) ًأدتبم تردق نإ «ينومشألا دنع فاك وهو

 نأ ىري وهف «يراصنألا ايركز وبأ كلذ يف هعبتو «مات (مكِسفنأ) ىلع

 "”فوذحم لعفب (عاتم) تبصن ول ىتح «مات (مُكِسفنأ) ىلع فقولا

 اًقلعتم هلعج نمل «قلطم (مكِسفنأ) ىلع يدنواجسلا دنع فقولاو

 . “يروباسيتلا كلذ يف هعبتو «(مکیغب) ب

 :(۱۹) ةلأسم

“e3 كليفأي رشک كی اولي یک كر لمني طر ۇلاق : ىلاعت لاق مسا ه4 ار و ےہ روو ا  
 نل باسسا امان 2 ک ےہ یک و سرس س ر

 سلا حبصلا مھدعوم نل مهباصأ ام اہم نإ كنارشا الإ | دحأ ڪم تيڏي الو للا

 .[۸۱ :دوه] *6 بيري حصل

 ريثك نباو ورمع وبأ أرق :(كتأرما الإ) (كتأرما الإ) :ةءارقلا- ١

 .(كتأرما الإ) عفرلاب

 . *(كتأرما الإ) بصنلاب نوقابلا أرقو

 )١( /فقولا حاضيإ :رظنا ٠١۷ .

 )٢( /یفتکملا :رظنا ۳۰۲٣.

 .۲۱۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۴۳۲۷ /۱ ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغو 2578/7 فوقولا للع :رظنا 1۹/۱١ .

 )٥( ةركذتلاو ء۳۳۸/ةعبسلا :رظنا ٢/ ۳۷۰٣ء /ةرصبتلاو ٦٤٤٥ 55١ء /ریسیتلاو ۱۰٢١ء

 فاحتإلاو ھ۲ عانقإلاو ‹«۲۱۸/۲ رشنلاو ۱۳۲/۲ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ء۸

 ءانثتسا وهف «كتأرما الإ كلهأب رسأف : بصنلا ةءارق ىف :ىتعملا - ؟

 تي تاگ :ىلاعت هللا لاق دقو «هعم اهب جرخی مل اذه ىلعو :لھأآلا نم

 . نیقابلا يأ «َنِسِرَمْل

 ىنعم هل لدبلا ىلع عفرلاو .(دحأ) نم لدبلا ىلع عفرلا ةءارق يفو
 يهنلا ظفلف «نالف جرخي ال :هبجاحل لجرلا لوقي نأ هل ليوأتلاو «حيحص

 ٌدحأ مقي ال :كلوق هلثمو ؛جرخی هعدت ال يأ «بطاخملل هانعمو ءنالفل

 لج (طول) ل كلذكو ءاّديز الإ مايقلا نع مُهاَهْنَأ اهانعم نوكي ءديز الإ

 مالك هنأل ؛تافتلالا نع يهنلا نم ءانثتسا نوكي نأ زوجيو .هريغل يهنلاو

 نإو «كلهتو تفتلتس اهنإف .كتأرما الإ ءّدحأ مكنم تفتلي ال يأ «مات

 مهنم تفتلي ملف «تفتلي الأ مهب يرسأ نمم هعم نم ىهنيو ءاهب جرخ اطول
 :تلاقو «تتفتلا باذعلا ةّده تعمس امل اهنإف «هتجوز ىوس ٌدحأ

 .'''اھلتقف رجح اهكردأف «هاموق او

 :ناهجو هيف بصنلا :بارعإلا ۳

 كلوقك ؛كّتَأرما الإ كلهأب رسأف :هلوق نم ءانثتسا نوكي نأ :امهدحأ

 .بجوم نم ءانثتسا وهف ءاّديز الإ موقلاب تررم
 ےن تم

 ٌتْيَلَی الو :هلوق نم ءانثتسالا لصأ ىلع اًيوصنم نوكي نأ : یناٹلاو

 ىلع ءاًديز الإ ّدحأ ينءاج ام كلوقك اذهو ء4 كلارا الإ دحأ منم

 :كلوقک اذهو هحل كم تلی الوإ» هلوق نم لدب هنأ ىلع :عفرلاو
 . يز الإ دحأ ینءاج ام

 )١( نآرقلا ماکحأل عماجلا :رظنا ١١/ 1854يوغبلا ريسفتو ء۱۸۵۰ 597/7.

 تاءارقلا هوجو نع فشکلاو 2551 /۳ تاءارقلا للع یف ةجحلا :رظنا قفز 7)

 /؟ةيادهلا حرشو  ۳٣٣۔ ۳۵٣۳۔.



 ٦١۹ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماٹلا لصفلا

 يدنواجسلا دنع (كتأرما) ىلع فقولا : فقولا ىف نيتءارقلا رثأ - ٤

 كلذ ئرق ءاوس «فاك «(كتأرما) ىلع فقولاف ينادلا امأو ,0"2قلطم

 تلی لو :هلوق نم وأ «4َقِلمَأِ رس :هلوق نم ءانثتسالا ىلع بصنلاب

 ایرکز وبأ ىريو ."”ىفكأ «مُهباَّصأ امم ىلع فقولاو :لاق مث دَ منم
 (حبصلا) ىلع و «(مهباصأ ام) ىلعو «(كتأرما) ىلع فقولا نأ يراصنألا

 (كتأرما الإ) ىلع فقولا ينومشألا ىريو ٠ نيتءارقلا ىلع فاك هلك
290 , 

 )٦٢(: ةلأسم

 ني نٹ من دَ یَا الل هَل لع لوٹ هَل نأ لع ٌنيِقَحو :ىلاعت لاق

 ٠٠١[. :فارعألا] 4ی لیوا فب یم لاَ مير

 ءاي دیدشتب (ّيلع ٌقيقح) عفان أرق :(يلع) ؛(ٰیلع) :ةءارقلا-١

 . ””(ىلع) رجلا فرحب (ىلع قيقح) :نوقابلا أرقو .ملكتملا

 هايإ هماجلإو «نوعرفل ىسوم ةرظانم نع ىلاعت ربخي :ىنعملا ۔۲
 :- ¥ ۔ یسوم لوقي اهنمو «تانيبلا تايآلا هراهظإو «ةغمادلا ةجحلاب

 لوقأ ال نأب قيقح هانعم : مهضعب لاقف چلا ل هنا لع لوما ال نأ لع ٌنيِقَحم
 (ىلع)و (ءابلا) :اولاقو .هب ّيرحو «كلذب ريدج يأ «قحلا الإ هللا ىلع

 «ةنسح لاح ىلع ءاجو «سوقلا ىلعو سوقلاب تيمر :لاقيف «نابقاعتي

 )١( فوقولا للع ۳/ 0۸۷ .

 .۔۳۱۹ /یفتکملا (۲)

 )٣( /فحصملا شماه ىلع دصقملا 77٠١.

 )٤( ىدهلا رانم ٠٥۳/۱ .

 رشنلاو ء۹۷٦۲ /صيخلتلاو ٠٥١١ /ةرصبتلاو ء۳٣٣۳ /۲ ةركذتلاو ء۲۱۸۷ /ةعبسلا :رظنا )٥(

 . ٥٥/۲ فاحتإلاو ۰1٤۸/۲ عانقإلاو ء۹۲ /ريسيتلاو ء۷۲



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ١

 هللا ىلع لوقأ الأ ىلع ٌصيرح :هانعم : نيرسفملا ضعب لاقو «ةنسح لاحبو

 . "هللا مساب : يأ ءہللا مسا ىلع بكرا :برعلا تلاقو .'''قحلا الإ

 ربخأ الأ كلذ ىلع بجاو ىنعمب :(ٔيلع قیقح) ديدشتلا ةءارق يفو

 . "”هناطلس مظعو هلالج زع نم ملعأ امل «قدصو قح وه امہ هنع

 :(ٌلع) :ديدشتلا ةءارق ىف :بارعإلا ۔٣

 .رخؤم ًادتبم عفر لحم يف (لوقأ ال نأ) ةلمجو «مدقم ربخ :(يلع) أ

 .“''!مدقم ربخ (لوقأ ال نأ) ةلمجو ءأدتبم قيقح ب

 . *0(لوقأ نأب قیقح) :هريدقتو

 دنع نسح (قحلا) ىلع فقولا :فقولا ىف نيتءارقلا رثأ ۔ ٤

 هنكل «ىنومشألا دنع نسح كلذك وهو ۲۷ نادلا دنع فاکو ٭یرابنألا

 ءاي ديدشتب (ّيلع) عفان ةءارق ىلع نسحأ (قيقح) ىلع فقولا لعجي

 «لوسرل تحن (قيقح) نأل ؛(قيقح) هلوق دنع مت مالكلا نأ ىلع «ملكتملا

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت ۳/٤٥٤ .

 . 478 /يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا :رظنا (؟)

 . ٦٥٤ /؟ميظعلا نآرقلا ريسفت :رظنا (۳)

 بارعإ لكشمو ء٤١٢۱ /٢ساحنلل نآرقلا بارعإو ء۱۹۷ /شفخألل نآرقلا يناعم :رظنا )٤(

 . 576 / ٢ زیجولا ررحملاو .۲۸۲ /نآرقلا

 للع يف ةجحلاو ء١759/1يرابنألا نبال نآرقلا بيرغ بارعإ يف نايبلا :رظنا (5)

 .١559/1فشكلاو ء”8/7تاءارقلا

 ۳٣٣ /فقولا حاضيإ : 0(

 .775 /ىفتكملا :رظنا (0



 .٠ 8905 ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 (قیقح) سيلو ربخ دعب ربخ وأ «(لوسر) ةفص (قیقح) نأل ‹«(نيملاعلا)

 .ٴ''فیفختلا ةءارق ىلع فقوب

 )5١(: ةلأسم

 باشي مکی وأ ريب اهني یتا اوك ثنا هي ہدافتل یم ق ولف : ىلاعت لاق
 واطصت “7 2ےس

 .[۷ :لمنلا] #4 تولطصت سف

 ريثك نباو عفان أرق :(سبق باهشب) ء(سبق باهشب) :ةءارقلا - ١

 مصاع نويفوكلا مهو نوقابلا أرقو .ةفاضإلاب (سبق باهشب) رماع نباو
 220 هس ےہ 8 5

 . نيونتلاب سبق باشي يئاسكلاو ةزمحو

 هراتخاو «يرشخمزلا لوق وهو ان نم ةلعشب مكيتآس : ىنعملا ۔

 رادلو :مهلوق ةلزنمب هنأ نيونتلا كرت يف ءارفلا معزو «متاح وبأو ديبع وبأ
 اذإ هسفن ىلإ ءيشلا فاضي «ىلوألا ةالصو «عماجلا دجسمو «ةرخآلا

 دنع لاحم هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ :ساحنلا لاق ؛ہؤامسآ تفلتخا

 نأ لاحمف «هسفن ىلإ ءيشلا مض ةغللا يف ةفاضإلا ىنعم نأل ؛نييرصبلا

 ءعونلا وأ كلملا ىنعم هب نيبتيل ءيشلا فاضي امنإو «هسفن ىلإ ءيش مضي

 ةفاضإ (سبق باهشبو) ءاهعون نم وأ «هسفن كلام هنأ نيبتي نأ ٌلاحمف

 .؟”ههبشو ٍديدح ُمتاخو رخ بوث اذه :لوقت امك ءسنجلا ىلإ عونلا
 :سبقلاو «دقوملاو دوعلاو بكوكلا وحن ءرون يذ لك :ٌباهشلاو

 : لاقي «سبق نم باهشب :ىنعملاف «ههبشأ امو رمج نم سبتقي امل مسا

 ۔۲۷۳ /۱یدھلا رانم :رظنا )١(

 /ريسيتلاو ء۳٣٥۳ /صيخلتلاو ء۹٦1٦ /ةرصبتلاو ء٤۷٤٦ /؟ةركذتلاو ء۸۷٦ /ةعبسلا :رظنا (؟)

 .777/؟فاحتإلاو ء۷۱۹/۲عانقإللاو ء۲٢٥۲ /٢رشنلاو ء٦

 .۱۹۹/۳ ساحنلل نآرقلا بارعإ (۳)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲٢

 ‹ضبقلا مسالاو ءاّضبق تضبق :لوقت امك ‹ سبق مسالاو ءاّسيق تسبق

 :رعاشلا لاق .نوئفدتست يأ :(نولطصت مكلعل)و

 («"لطصيلف اًيتاش هكاوفلا لكأ دري نمف ءاتشلا ةهكاف رانلا

 نم لدب (سبق) :(سبق باهشب) :نيونتلا ةءارق :بارعإلا ۔۳
 زوجيو «ةفص ريغ امسا نوکی نأ زوجي سبقلا نأل ؛هل ةفص وأ .(باهش)

 ءاسبق هسبقأ هتسبق :اولاق مهنألف ةفص ريغ هنوك امأف «ةفص نوكي نأ

 .اّتعن نوكي نأ نسحألاف ةفص ناك اذإو «سوبقملا سبقلاو

 فاضمو .رورجمو راجف (سبق باهشب) ةفاضإلاب رسكلا ةءارق امأو

 . "ران نم ةلعشب ىنعمب ءهيلإ

 ٌتسنآ) ىلع لوألا :نافقو ةيآلا هذه يف :فقولا يف نيتءارقلا رثأ ٤

 رخآ ىلع يناثلاو «يراصنألا ايركز يبأو ينومشألا دنع زئاج وهو ء(اّران

 .يراصنألا ايركز وبأ هعباتو «ينومشألا دنع فاك وهو ء(نولطصت) ةيآلا

 نيسب ءادتبالل :لاقو ءاًقلطم اًمقو «(اًران) ىلع يدنواجسلا فقوو

 . لابقتسالا

 اهداريإ تدمعت دقو «ةيآلا هذه يف فقولا يف نيتءارقلل اًرئأ دجأ ملو

 رثؤت نأ ةرورضلاب سيل هنأ نيبأل فقولا ىلع نيتءارقلل اهيف رثأ ال هنأ عم

 )١( فاشكلاو ء۸۹/۲٦ ثيللا يبأ ريسفتو ء۱۹۹/۳ ساحنلل نآرقلا بارعإ :رظنا ۳/

 نآرقلا ماکحأل عماجلاو 258 /5 تاءارقلا للع يف ةجحلاو ء۷ ۸٦۔٠۳

 راتخملا باتكلاو ۲/ ٦۳۹ .

 للع يف ةجحلاو ء١۱۰۲/۱ نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء۱۳۷/۳ فاشكلا :رظنا (۲)

 ۔۱۹۹/۴۳ ساحتلل نآرقلا بارعإو 45«2 /5 تاءارقلا

 .756 /؟ فوقولا للعو ء٥۷٦٦ /دصقملاو ء٥۷٦٦ /ىدهلا رانم :رظنا (۳)



 .2 ع٣۳ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 هللاو «(سبق) رورجملاب ءادتبالا زوجي ال هنأل .فقولا ىلع تاءارقلا عیمج

 . ملعأ

 )۲٢(: ةلأسم

 ہر نين ۴ رس ا ا و عت از بع و دا ِ

 ۰ :رونلا]

 باحس) :(تاملظ باحس) (ثاملظ باحس) :ةءارقلا ١

 .(تاملظ

 .(تاملظلا)

 نوقابلا أرقو «ةفاضإلاب (ِتاملظ ٌباحس) ريثك نبا نع يزبلا یورو

 . '"”اهنيونتو (تاملظ) عفرو ءعفرلاب (باحس) نیونتب (تاملظ باحس)

 ةملظ تاملظلا هذهب دارملا :ليق مث :يبطرقلا لاق :ىنعملا-"؟

 ناك نم رصبي الف ءرحبلا ةملظو «ليللا ةملظو ءجوملا ةملظو «باحسلا

 يأ ءدئادشلا تاملظلاب دارملا :ليقو «اًبكوك الو اگیش تاملظلا هذه يف

 ٔیجللا رحبلابو «رفاكلا لامعأ تاملظلاب دارأ : ليقو «ضعب قوف اهضعب

 باحسلابو «ةريحلاو لهجلا نم هبلق ىشغي ام جوملا قوف جوملابو «هبلق

 يأ ءہریغو سابع نبا نع هانعم يور «هبلق ىلع عبطلاو متخلاو نيرلا
 جرخأ اذإ رحبلا يف تاملظلا بحاص نأ امك «ناميإلا رون هبلقب رصبی ال

 .اهاري دكي مل هدي

 ریسیتلاو ء٣٣٤۳ / صیخلتلاو ء١١٦1 /ةرصبتلاو ء٤٦ ٢/ ةركذتلاو ء٤۷٥٦ /ةعبسلا :رظنا )١(

 . ۲٤۹/۲ رشنلاو ء۲



 يأ أ ءةمایقلا موي هريصمو «ةملظ هجرخمو ةملظ اذ هلخدمو ةملظ هلمعو

 ۔۶'*ریصملا سئبو رانلا یف تاملظلا

 عفرلا نوكي ء(ٌثاملظ ٌباحس) نيونتلا عم عفرلا ةءارق :بارعإلا -

 ربخ :(ضعب قوف)و «ناث أدتبم :(اهضعب)و ءادتبالاب (تاملظ) يف

 ةياور امأو .لوألا أدتبملل ربخ هربخ عم يناثلا ًادتبملاو .يناثلا أدتبملل

 ًادتبم ضب قرف اصعب تمل :هلوقو «ةفاضإلاب (تاملظ) ٌرجف :يزبلا

 .ربخو

 وأ) هلوق نم لدب اهنأ ىلعف (تاملظ) رجو (ٰناحس) نیوتت ةءارق امأو

 .''!اتاملظک

 «فاك (جوم هقوف نم) :ينادلا لاق :فقولا ىف ذ نيتءارقلا رثأ - ٤
 (تاملظ) أرق نم ةءارق ىلع اذه «كلذك فاك (ٌتاحس) هلوق ىلع فقولاو

 نم لدبلا ىلع ضفخلاب (ِتاملظ) أرق نم امأف «يه رامضإ ىلع عفرلاب

 تو ىلع الو يربط هلوق ىلع فقي ال هنإف لزا :هلوق
 فقي ملو ء(جوم) هلوق ىلع فقو ةفاضإلاب (ِتاملظ ٌباحس) : أرق نمو

 .(باحس) ىلع

 تكنلاو ء٤٤٦٥ /٢ثیللا يبأ ريسفتو 250 ۔ ۳۰۲ /٥۱نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا )١(

 ۳۲٣. /۳طیسولاو ء٢٣٥٠ /"يوغبلا ريسفتو 2١١١ /٤نویعلاو

 ۔ ۰۰١ /ةلجنز نبال تاءارقلا ةجحو ء۱ ۔ ٠٦ /٤تاءارقلا للع يف ةجحلا :رظنا )٢(

 ٦٤٤ /۲ةيادهلا حرشو 215٠ ۔۱۳۹/۲تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ء۲

 . ٩۱۸ ۔ ۹۱۷ /7؟حضوملاو

 5٠١. /یفتکملا :رظنا (۳)



 ٠٠ ج0 ٠ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 . '"”يراصنألاو ىنومشألا دنع نسح وه ینادلا دنع یفاکلا فقولا اذهو

 . "”(ٌتاملظ) عفر نمل يروباسينلا نع قلطم (ٌباحس) ىلع فقولا نأ امك

 كلذو .نّونملا عفرلا ةءارق يف فاك (ٌباحس) ىلع فقولا نأ :رهظيو

 ةءارق ىلع فقو الو .(تاملظ يه) ہریدقت فوذحم ًادتبم رامضإ ىلع

 . هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفي ال ىتح «ةفاضإلا

 :(۲۳) ةلأسملا

 دعَتف وددهلاو بیا ملدع ل ےروفصی امع وللا نلحبس ضب لع مهضعب العلو قلخ
 .[۹۲ ۔ ۹۱ :نونمؤملا] هور مَع

 نع صفحو ؛ورمع وبأو ںیئک نبا أرق :(بيغلا ملاع) :ةءارقلا- ١

 (بیغلا ملاع) نوقابلا أرقو .رجلاب (بيغلا ملاع) رماع نباو ءمصاع
 1 م١

 . عفرلاب

 نم مالکلا نوكيل ؛شفخألا دنع ةراتخملا يه رجلا ةءارق : ینعملا - ؟

 يف ءافلاو «عربأ يدنع ءادتبالاو :ةيطع نبا يضاقلا لاقو «دحاو هجو

 «ىلاعتف ةداهشلاو بیغلا ملاع :لاق هنأك ءینعملاب ةفطاع لت : هلوق

 . هتلزنم تمظعف عاجش ديز :لوقت امك اذهو

 رابخإ ىلع .نوكرشي امع ىلاعت :لوقأف ىنعملا نوكي نأ لمتحيو

 )١( /دصقملاو ء٥٥٤٦ /ىدهلا رانم :رظنا ٠٤١.

 . ۱١۹/۱۸ نآرقلا بئارغ :رظنا (۲)

 /صيخلتلاو ء۳۰٣۱ /ريسيتلاو «ةرصبتلاو «5054/7 ةركذتلاو ء٤١٤٦ /ةعبسلا :رظنا 69)

 . ۲۸۷ /۲ فاحتإلاو ء۲ عانقإلاو ء۷١٢۲ ٢/ رشنلاو ء۰٠



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 5

 ہزنملا وهو «هودهش ام :ةداهشلاو ؛سانلا نع باغ ام :بيغلاو .فنتؤم

 .'!نودحاجلاو نوملاظلا لوقي امع

 يف هلبق امب مالكلا لاصتا ىلع مئاق نيتءارقلا نيب ىنعملا يف قرفلاو

 كيرشلا نع ىلاعت هللا هيزنت نوكيف «عفرلا ةءارق يف هعاطقناو ءرجلا ةءارق

 يهو ءدحأ هتيهولأ يف هكراشي نأ اهعم ىتأتي ال يتلا «هتفص ركذب اًلصتم
 . "كيش ملعت ال يتلا تادوبعملا فالخب «ةداهشلاو بيغلا ملعي هنأ

 :اهنم هوجو رجلا ةءارق يف :بارعإلا ۔۳

 روٹی اَمَع را َیَحْبْسلف : یلاعت هلوق يف ةلالجلا ظفلل ةفص هنأ - ١
 . ””هبارعإ برعأف 94١[« :نونمؤملا]

 . ةلالجلا ظفل نم لدب - ۲

 بيغلا ملاع وه) :ريدقتلاو «فوذحم أدتبمل ربخ هنأ : عفرلا ةءارق يفو

 ءارفلا رايتخا كلذك وهو .نييرصبلا رايتخا وهو ء(یلاعتف ةداهشلاو

 ناك ولو ءهقبس امم هعاطقنا ليلد وهف «مالكلا يف ءافلا لوخد هتجحو

 . ”واولاب (ىلاعت) فطعل اًلصتم

 دنع مات هدومي امعإ» ىلع فقولا :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - ٤

 )١( زيجولا ررحملا ٠١١/٤ .

 . ٠١/١۸ يناعملا حورو ء٤/١٥۱ زیجولا ررحملا :رظنا (۲)

 ۲٤۷/٤. فاشکلاو ء۰١۱۲ /" ساحنلل نآرقلا بارعإ :رظنا (۳)

 . ٠١١/۲ نآرقلا بارعإ يف نايبتلا :رظنا )٤(

 )٥( تاءارقلا للع يف ةجحلا :رظنا ۳٥/٤٣.

 )٦( ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا 514١ /۲؟.



 ۳۷۰ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

f 1 ۰ f . ۰0( ( : 
 دنع مات وهو . ”٠ جلاب هأرق نمل فاكو .عفرلاب أرق نمل «ينومشألا

 .''”نیتءارقلا نیب قرفي ملو «ساحنلا دنع فاكو ء”ینادلا

 نسح زئاجو «عفرلا ةءارق يف فاك (نوفصي) ىلع فقولا نأ حجارلاو

 .ملعأ هللاو ءرجلا ةءارق يف

 )۲٢(: ةلأسم

 ھو امو رو ےس وو رس رس مسار زم رے سہ رے وو

 نونو لو عزو کما ني ٹک وو مط ضال يفو# :ىلاعت لاق

 تیل كلت نر للا ىف تت ىلع اهب لي جاو ولم نسي ناونص ريو

 ٤[ :دعرلا] *ترُلِقَعَي ِرْوَقْل

 لیخنو عرزو) «(ناونص ٌريغو ناونص ليخنو عرزو) :ةءارقلا ۔١
 .(ناونص ريغو ناونص

 ليو عزوف عفرلاب صفح ةياور يف مصاعو ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 ناوت ريو ناوت

 يئاسكلاو ةزمحو ۔ ةبعش ةياور يف مصاعو رماع ¿ نباو عفان أرقو

 ."””(ناونص ِریغو ناونص ليخنو عرزو) ضفخلاب )و

 تبنت ةبيط هذه نأ عم «تارواجتم عطق ضرألا يفو :ىنعملا ۔

 ضرألا عاقب نأ امكف ءاگئیش تبنت ال ةحلام ةخبس هذهو «سانلا عفني ام

 هذهو ءارفص هذهو ءءاضيب هذهو «ءارمح ةبرت هذهف ءاهعاونأ ىف ةفلتخم

 )١( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو «58/؟ ىدهلا رانم :رظنا ۳٤٣۸.

 . ٤٠۳ /ىفتكملا :رظنا (۲)

 .707 /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 /؟ رشنلاو ۱۰۷ /ريسيتلاو «غ655؟ /ةرصبتلاو ء۲/٦۳۸ ةركذتلاو ۱۳٥٣ /ةعبسلا :رظنا )٤(

 .١15/؟ فاحتإلاو ء۳



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 «تارواجتم لکلاو «ةلمرم هذهو ,.ةلهس هذهو «ةرجحم هذهو «ءادوس ظ

 .توكلملا هديب يذلا راتخملا لعافلا وه هللا نأ ىلع لدي اذهف

 ةعمتجم اهلوصأ يأ :(ناونص) اهنم (ليخنو عرزو بانعأ نم تانجو)
 ىلع ناك ام يأ ء(ناونص ريغو) «ليخنلا ضعبو نامرلاك «دحاو تبنم ىف

 ةياغ يف اذهف «دحاو ءامب ىقست اهلكو «راجشألا رئاسك «دحاو لصأ

 بذع اذهو «ةرارملا ةياغ يف اذو , ؛ةضومحلا ةياغ يف اذهو «ةوالحلا

 اذهو هللا نذإب رخآ معط ىلإ ليحتسي ب مث «كاذو اذه نيب عمج اذهو «ولح

 اذهو ءاّيعاو ناك نمل تايآ كلذ يفف . شی اذهو رمحأ اذهو رفصأ

 . '"”ردتقملا رداقلا ىلع تالالدلا مظعأ

 فوطعم (ليخنو عرزو) :هلوق نأ وه عفرلا ةءارق يف :بارعإلا

 هل عبات (ليخن) ل تعن (ناونصو) «تادرفملا فطع نم وهو (تانج) ىلع

 . "هيلع فوطعم (ناونص ريغو) «هعفر يف

 فوذحم ربخ ريدقت ىلع «ءادتبالا ىلع عفرلا نأ يسرافلا يلع وبأ ىريو

 نب ورمع يبأ يأر اذهو ء(لیخنو عرز ضرألا يفو) ریدقتلاو «همدقت امل لثامم

 نم ٍظئنيح وهو «عرزلا نم نوكت ال تانجلا :لاق هنأ هنع لقن اميف «ءالعلا

 . ؟”(ٌعطق) ىلع وه امنإ عفرلاب فطعلا نأ ةيطع نبا ىريو «”لمجلا فطع
 ؛(لیخن) ل تعن (ناونصو) «بانعأ ىلع فطعلاب يهف رجلا ةءارق امأ

 .تادرفملا فطع نم كلذ لكو هيلع فوطعم (ناونص ريغ)و

 )١( ميركلا نآرقلا ريسفت :رظنا 4/٤۴۲ - 5١ نآرقلا لالظ يفو ۲٠٤٤/٤ .

 . ٠۳/۷ نوصملا ردلاو «58/5 ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا (؟)

 . ۳٠۹ /ةلجنز نبال تاءارقلا ةجحو ء٣۳۲۳ ۔ ۳۲۲ /۳ تاءارقلا للع يف ةجحلا :رظنا (۳)

 .۲۹۳ /۳زیجولا ررحملا :رظنا )٤(

 .08/؟ءارفلل نآرقلا يناعم :رظنا )٥(



 ٦٤٤ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 :فقولا ىف نيتءارقلا رثآ ۔ ٤

 ركذي مل ءعضاوم يف تاءارقلا ببسب ةيآلا هذه يف فقولا فلتخا

 فقولا لعج هنأ وهو دحاو عضوم یوس ةيآلا هذه یف اهنم يدنواجسلا

 راتخاف يرابنألا امأ .'''نیتءارقلل ضرعتي نأ نود ءاًفلطم (لكألا) ىلع

 فقولا لعجو .كلذك نيتءارقلل ضرعتي نأ نود ء(تانج) ىلع فقولا

 . ”نونلاب (لضفنو) ءادتبالاو ءاًتسح (دحاو ءامب ىقسي) ىلع

 موقل) ةيآلا ةياهن ىلعو ءاّيفاك (لكألا) ىلع فقولا لعجف ينادلا امأو
 . ئات (نولقعي

 تئرق اذإ (ليخنو) ىلع فقولا نأ شفخألا نع لقنف ساحنلا امأ

 ءامب ىقسي) ىلع مامتلاف ردحلاب تئرق اذإو «هعون ددحي نأ نود «عفرلاب

 «نونلاب (لضفنو) تئرق نإ (لكألا یف) ىلع فقولا كلذك لعجو .(دحاو

 .“ةيآلا رخآ ينعي (نولقعي) ىلع مامتلاو :لاق مث

 : ىتآلاب فقولا ءاملع نم نوقباسلا هلاق ام صخلي داكيف ىنومشألا امأ

 هربخو ًادتبم (ٹانجو) لعج نإ ؛فاک (تارواجتم) ىلع فقولا ١

 . تانج اهنمو هريدقت فوذحم

 .ءادتبالاب هدعب ام عفر نمل .فاك (بانعأ نم) ىلع فقولا - ۲

 أرق نإف ءءاتلاب (ىقست) أرق نمل «زئاج (ناونص ريغو) ىلع فقولا ۔٣

 .فاك (ناونص ريغو) ىلع فقولاف ءايلاب (ىقسي)

 )١( للع :رظنا الوقوف٢/ ٦٦٦۔

 ) )۲/حاضیإلا :رظنا ۳۸۰.

 )*( ۔۳۲ ٤یفتکملا :رظنا

 )٤( /عطقلا :رظنا  ۲۷٢۔ ۲۷۷ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ء۰

 .“ءات (نولقعي) ةيآلا ةياهن ىلع فقولا ۔

 )١0(: ةلأسم

 اَمَو ِتَوَْمَّسلأ ف ام ل ىلا ل 9€ ديلا ِريِرَمْلا طر للا : یلاعت لاق
 .[؟ ۔ ١ :ميهاربإ] دیس ٍِباَذَع نم نرل لوو ضرأْلا ىف

 عفرب رماع نباو عفان أرق :(هللا .ٍديمحلا) (هللا .ٍديمحلا) :ةءارقلا ۔

 .(شا) رجلاب نوقابلا أرقو .(هللا) ةلالجلا ظفل

 ۔ ل4 - يبنلا ىلإ ۔ 4#  انبر هلزنأ ميظعلا باتكلا اذه : ىنعملا ۔

 نع ةفشاكلا تانيبلا نم هيف امہ ءرونلا ىلإ تاملظلا نم ةفاك سانلا جرخیل

 - كك هللا ةدابعو «لالضلا دئاقع نيبو اهنيب ةلصافلاو ءقحلا دئاقع

 ءمانصألاو «بكاوكلاو ءرشبلا صاوخو ةكئالملاك ءةفلتخملا ةهلآلا ةدابع

 هريسيتو هنذإب سانلا جرخيل ءةفرص تالاهجو ء«ةضحم تاملظ اهلك يتلا

 ىلإ ةيادهلاو لضفلاو فطللاو ةيبرتلاب راعشولل مهبر نذإب :لاقو .هقيفوتو

 فوصوم هنأ مظعألا مسالا بارعإ يتأيسو .هللا ديمحلا زيزعلا طارص

 راص هللا مسا نأل ؛ةيلدبلا ىلع رورجم ليقو .لوق ىلع هتفص نع رخأتم

 ةردقب درفنملا هنأل ؛ىنعملا ثيح نم هب فصوي لب ءەب فصوي الف ملعلاک
 . "وه الإ هلإ ال ںاجیالا

 ميدقتلا ىلع لومحم رجلا ةءارق يف (هللا) ةلالجلا ظفل :بارعإلا ۔

 )١( /ىدهلا رانم :رظنا ٦٤٠٤ 5٠5ء /دصقملاو ٠4:5 4٠8.

 رشنلاو ء۱۰۹۹ /ريسيتلاو ء۸٦٥۵ /ةرصبتلاو ء۳۹۲۲ ةركذتلاو ء٣٢٦۳ /ةعبسلا :رظنا (۲)

۲. 

 رحبلاو ۲۲۹ ۔ ۲۲۸/۱۳ يناعملا حورو ء۱۰۳/۱۲ نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا (۳)

 . ٤٠٥/١ طيحملا



 ٤۴١ ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 ورمع يبأ نع لقن امك (ديمحلا زيزعلا هللا طارص) :ريدقتلاو .ريخأتلاو

 .لوألا هجولا وه اذه هم لدبأف «هناکم هتعن عضو توعنم وهو

 "ريخأتو ميدقت نود (ديمحلا) نم لدب هنأ : يناثلا هجولا

 هعنمو 2« "”هيولاخ نبا هزاجأ (ديمحلا) ل ةفص هنأ :ثلاثلا هجولاو

 “ةدابعلا يذ ىنعمب ةفص لصألا یف هنوكل ؛یسرافلا

 هتبلغل «مالعألاو ءامسألا ىرجم ىرج نايب فطع هنأ : عبارلا هجولاو

 . *”يرشخمزلا يأر وهو «ةدابعلا هل قحت يذلا ءدوبعملاب هصاصتخاو

 هل يذلا)و ءأدتبم ةلالجلا ظفل برعي نأ زوجیف (هللا) عفرلا ةءارق امأ

 ًادتبمل اًربخ نوكي نأ وأ "هربخ (ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام

 26 وه) هريدقت فوذحم

 دارا هنأ نكمي عفرلاب أرق نم نأ الإ «هضعب نع اًديعب سيل نيتءارقلا ینعمو

 .ناترتاوتم نيتءارقلا الكو ءدحاو ىنعملاو .اهتخأ نع ةلمجلا يف لاصفنالا

 :(51) ةلأسم
ma 

 س 9

 واي ةعبرأ حف اهتوفأ اف ردقو اهيف كرو اهقوف نم ىساور ايف لیوا : یلاعت لاق
 ٠٤[. : تلصف] هبال هاوس

 ۔۳۳۸ /۳ زيجولا ررحملا :رظنا )١(

 .۳۳۸/۳ تاءارقلا للع يف ةجحلاو ء۲٣٦۳ /۲ ساحنلل نآرقلا بارعإ :رظنا (۲)

 ." ۔ ٢/٢ تاءارقلا يف ةجحلا :رظنا (۳)

 )٤( ةجحلا :رظنا ۳۳۸/۳.

 )٥( فاشکلا :رظنا ۳٣٣ /۳۔

 )٦( يربطلل نايبلا عماجو ء۷٦ /۲ ءارفلل نآرقلا يئاعم :رظنا ٥۱١/١١ .

 .757/5 ساحنلل ميركلا نآرقلا بارعإ :رظنا (۷)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ء۲

 بصنلاب وس ةعبسلا أرق :(عاوس ءۓاوس) (٤اوس) :ةءارقلا- ١

 . جلاب (ءاوس) بوقعي أرقو ءاّعفر (ٌءاوس) رفعج وبأ أرقو

 ؛ًءاوس توتسا ردصملا ىلع بصنلا ةءارق يف ريدقتلا :ىنعملا-"؟

 يراجلا ردصملا ءاوتسالاف ءءاوسو ءاوتسا ءىشلا ىوتسا :لوقت كنأل

 «اًمالکو اًميلكت تملك :هلثمو اًردصم لمعتسا :٤اوسو ءلعفلا یلع

 تملس :هلثمو اًردصم لمعتسا مسا مالكلاو «تملكل ردصملا وه ميلكتلاف
 .'''اگالسو میل 5

 لعج ناذللا نانثالاو ءضرألا اهيف قلخ ناذللا نانثالا :مايألا هذهو

 مايألا اهب تمتف ...ةكربلا اهيف لحأو «تاوقآلا اهيف رّدقو يساورلا اهيف

 . ةعبرألا

 تسیلو ءاھادم  هناحبس  ملعي يتلا ءللا مايأ نم مايأ كش الب اهنإ

 امكو ؛ثدحتسم ينمز سايقم يه ضرألا هذه مايأف «ضرألا هذه مايأ نم

 مايأ ريغ يهو «مايأ موجنللو «مايآ ىرخألا بكاوكللف «مايأ ضرألل

 . لوطأ اهضعبو ءرصقأ اهضعب ءضرألا

 نم ريثكب لوطأ يه اهتاوقأ اهيف ردقو ضرألا اهيف تقلخ يتلا مايألاو
 ضرأ لك يف لعجف ءاهتاوقأ اهيف رّذق يتلا كلتو «ةفورعملا ضرألا مايأ

 . كلذ نع لاؤسلا دارأ نمل يأ نيلئاسلل ًءاوس ءاهريغ يف حلصي ال ام

 ردصملا ىلع ةبوصنم يه بصنلا ةءارق يف :(٤اوس) :بارعآإلا ۔۳

 ٢| ٦٤٤. فاحتإلاو ء١۲۷۰ /؟ رشنلاو ء۳۹۷ / صیخلتلاو ء۵۳۷٦ /۲ ةركذتلا :رظنا )١(

 )٢( /؟ راتخملا باتکلا :رظنا 86/.

 ) )۳ميظعلا نآرقلا ريسفتو ء١٠٠۲ /5 نآرقلا لالظ يف :رظنا ۷/٠١١ .



 عاما“ ءادتبالاو فقولا ىف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 .ةيوتسم يأ «لاحلا ىلع برعت نأ نكميو «ًءاوس توتسا يأ

 مايأ ةعبرأ يف يأ :ةعبرأل وأ مايأل امإ «فصولا ىلع :رجلا ةءارق يفو

 يه :ريدقت ىلع (٤اوس) عفرلا ةءارق يفو .ناصقن الو ةدايز الب ةيوتسم ةلماك

 وألا ہربخ (نیلئاسلل)و ًادتبم (ءاوس) : لیقو ءاوس تاذ 3 اوس

 عنمو , ئاج هنأل ہفقولا عون ہدحب 2 ءبصنلا وآ مفرلاب --

 ءدصقملا يف يراصنألا عفرلا ةءارق يف هقفاوو .عفر نمل فقولا

 . "”نآرقلا بئارغ يف يروباسينلاو

 «ينومشألاو ساحنلا دنع فاك فقو وهف :(نيلئاسلا) ةيآلا ةياهن امأ

 . "ةيآلا يف ةءارقلا وأ ؛بارعإلا ہوجول ضرعتلا نود

 :(۲۷) ةلأسم

 2 مہر رس رع 000

 .[4 :رونلا] دص نم ناك نإ ابتلع ولا بضغ نا ةي او : ىلاعت لاق

 .(ةسماخلاو) (ةسماخلاو) :ةءارقلا ١

 نوقابلا أرقو «بصنلاب ةيناثلا (ةسماخلاو) ہدحو مصاع نع صفح أرق

 . ؟”عفرلاب (ةسماخلاو)

 لجرلا لوقي نأب .نيجوزلا نيب ناعللا يف ةيآلا هذه تلزن : ىنعملا ۔

 )١( هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ء٢۲٢۲ /ةديجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلا :رظنا ٦/

 ساحنلل نآرقلا بارعإو ء۳ ٠٥١/٤ .

 ٦۷۷. /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء5/١5١ /نآرقلا بئارغ (۲)

 . 770/١ ىدهلا رانمو ء۸٥ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( /صيخلتلاو 2.504 /ةرصبتلاو «56ا//؟ ةركذتلاو ء/٤٤٤ /ةعبسلا :رظنا ۳٣٣

 /ريسيتلاو  ۰۱۳١رشنلاو ٢/ ۲٤١۸ء فاحتالاو ء۲ عانقإلاو ۲۹۳/۲ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ء٤

 هللاب دهشأ : عبرألا تاداهشلا نم ةداهش لك يف ىنزلاب هتجوز ىمر يذلا

 نإ :ةسماخلا يف لوقيو ءینزلا نم ةنالف هب تيمر اميف «نيقداصلا نمل ينإ
 : يه لوقتو «ىنزلا نم ةنالف هب تيمر اميف اًبذاك تنك نإ ءللا ةنعل يلع

 يف لوقتو ء(تارم عبرأ) ىنزلا نم هب ينامر اميف «بذاكل هنإ هللاب دهشأ

 . "”ىنزلا نم هب ينامر اميف اًقداص ناك نإ ءللا بضغ يلع :ةسماخلا

 ناعمتجي الف «نينعالتملا نيب ةقرفلا عقت ناعللا مامتبو :كلام لاق

 . "دعب الو جوز لبق ال ءاّدبأ اهتعجارم هل لحي الو ءناثراوتی الو اًدبأ

 ةلمجلا نم هدعب ام ربخلاو ءءادتبالا ىلع عفرلا ةءارق :بارعإلا “ 

 لعفل هب لوعفم هنأ ىلع بصنلا ةءارقو .(اهيلع هللا بضغ نأ) :هلوق وهو

 باذعلا اهنع أرديو) :هلوق ىلع فوطعم وهو «(ةسماخلا دهشت نأ) :رّدقم

 . "””(هللاب تاداهش عبرأ دهشت نأ

 ىلع (فقولا يأ) يفكي :ينومشألا لاق :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - ٤

 نمل زاجو . . .ءادتبالا ىلع عفرلاب (ةسماخلاو) :أرق نمل (نيقداصلا)
 هللا ةنعل) ىلع فقو ال بصنلا ةءارق يفو ء(تاداھش عبرأ) ىلع اًفطع اهبصن

 هلثمو «فاك (نيبذاكلا) ىلع فقولاو «هلبق امیف طرش هدعب ام نأل ؛(هيلع

 نيبذاكلا ىلع فقولا ناك عفرلاب (ةسماخلاو) أرق نمف ء(نیبذاکلا نمل)
 فقولاو «ةيآ سأر هنوكل ءاّرئاج ناك بصنلاب (ةسماخلا) أرق نمو ءاّيفاك

 .تايآلا هذه تافوقو يف ليق ام نسحأ وهو . “مات (نيقداصلا) ىلع

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا ٠٠١١/١٥ .

 . ٠٠١١/٠١ نآرقلا ماكحأل عماجلا (۲)

 2499 /۲ةيادهلا حرشو ء٢/٣۱۳فشکلاو ء٥۹4٤ /ةلجنز نبال تاءارقلا ةجح :رظنا (۳)

 . ٠١١ /؟تالكشملا فشكو ء۹۱۰/۲حضوملاو

 . ٥۳٤ /ىدهلا رام (4)



 .. . يو: ءادتبالاو فقولا يف تاءارقلا فالتخا رثأ :نماثلا لصفلا

 :(۲۸) ةلأسم

 .[۳۸ :ءارسإلا] اورم کیر دنع نیس ناک َكِيَد لکو : ىلاعت لاق

 (ًہئیس ناك) :رماع نباو ةفوكلا لهأ أرق :(ةئيس) (هّئيس) :ةءارقلا ۔١

 . ""بصنلاو نيونتلاب (ةئيس ناك) :نوقابلا أرقو «عفرلاو ةفاضإلاب

 . شوركم هئيس نوکیف

 نأ ىلإ بهذ ورمع ابأ نأكف . نآرقلا يناعم يف جاجزلا هطّلغو

 كلذ أرق نم ةءارقل ليلد يرمعل اذهو «ئيس هنع هللا ىهن ام عيمج

 .هنع يهنلا مدقت ام عيمج وحن هجوتي (ةئيس ناك) :هلوق نأل ؛نيونتلاب

 هلي هللا نأل كلذو ءاًضيأ ةيبرعلا نم هجو اهلف ةفاضإلاب ةءارقلا امأو

 ىلإو دملي اهوا :هلوق ىلإ ىرت الأ ءاگیسو اًنسح مدقت اميف ركذ دق

 رمأ امم كلذ ريغ ىلإ ء۹ فتلا ساطَسِقْلي ارو مك اإ لكلا اوفو :هلوق
 مدقت ام ئيس يأ «هئيس ناك كلذ لک :ىنعملا راصف «ءايشأ نع ىهنو «هب

 . “ةءارقلا هذه تنسح كلذلو « نسحو ئیس رکذ مدقت هنألل ؛هركذ

 (كلذ)و ءأدتبم (كلذ لك) :(هئيس) ةفاضإلا ةءارق :بارعإلا " 

 :(هئيس) ءعضوملا اذه ىلإ (كبر ىضقو) :هلوق نم روكذملا ىلإ ةراشإ

 )١( فاحتإلاو ۰۲۳۰ /۲ رشنلاو ء١۳۱۱ /صیخلتلاو ء٢/٤٤٦ ةركذتلا :رظنا ۲/ ۱۹۸-۱۹۷ .

 . ٤١١ /تاءارقلا ةجح :رظنا (؟)

 . ٦٤ /٢ہبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا (۳)

 )٤( راتخملا باتكلا :رظنا ١/ ٦۷٤ - فشکلاو ء۷۷ ٦١/٢ /؟ةيادهلا حرشو ء٤١ ۔ ۲۳۸۷

 حضوملاو ١/  ۷۵۷۔ ۷٥۸.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ء٦

 ربخلا وه (اًموركم)و ءاّوشح فرظلا ناک تئش نإو «فرظلا يف ريمضلا

 . لوألا نم نسحأ اذهو

 : (ةئيس)و .(لك) ىلع دوعي ريمض (ناك) يفف نيونتلاب (ةثيس) أرق نمو

 ريغ ثينأتلا نأل ؛ةهوركم لقي ملو «(ًةئيس) ل ةفص :(اًموركم)و «هربخ

 . "”(ناك) ل رخآ اًربخ (اًموركم) ناك تئش نإو «يقيقح

 «نيتءارقلا نيتاهل يرابنألا ضرعتي مل :فقولا يف نيتءارقلا رثأ - ٤

 فقولا :لاقف ساحنلا اهل ضرعت امنإ .امهنع اًئيش ركذي مل ينادلا كلذكو

 ىلع هنإ :مهضعب لاق امك سيلو (اًموركم كبر دنع ًةئیس ناك) يفاكلا
 . 20(كبر)

 ثينأتلاب أرق نمل (كبر دنع) ىلع هدنع فقولاف ينومشألا امأو

 ءردقم لعفب (اًموركم) بصنو ء(ناک) ربخ (كبر دنع) لعج نإ ءبصنلاو
 ىلع فقو الف ءاّيناث اًربخ (اموركم) تلعج نإ امأ ءاّموركم ناكو يأ

 .؟*0(كير دنع)

 بصنلا ةءارق يف ىلوأ ةيآلا ةياهن ىلع فقولا نأ يل ودبي يذلاو

 . ةفاضإلا ةءارقو

KOT 

 تاءارقلا للعو نآرقلا بارعإ يف تالضعملا حاضيإو تالکشملا فشك :رظنا )١(

 1 يلوقابلل

 ۔۳۰۲ /۲ قباسلا ردصملا (؟)

 .507 /فانتئالاو عطقلا :رظنا (9)

 )٤( /ىدهلا رانم :رظنا ٦٥٤.



 ءادتبالاو فقولاب هتلصو .فحصملا مسر

 .فيرشلا فحصملا ةباتك خیرات :لوألا ثحبملا ٭

 .هيف تاءارقلا فالتخا رثآو فحصملا مسر دعاوق : يناثلا ثحبملا »

 .مسرلا يف تافالتخالا :ثلاثلا ثحبملا »

 .مسرلا ملع يف فلأ نم رهشأ : عبارلا ثحبملا ٭





 لوألا تحبملا

 فیرشلا فحصملا ةباتك خیرات

 :ةمدقم

 لبق ةباتكلا اوفرع دق اًعيمج برعلا نأب دحأ معزي نأ نكمي ال

 وه :هناحبس انبر اهب مهفصو يتلا ةيمألا ةفصب لخي كلذ نأل «مالسإلا
 دارملا نأل ء[٢ :ةعمجلا] « هيَ خلع أو دب ينم وشر نعمل ىف تعب كل

 نوبتكي ال مهنأ ىنعمب «مهيف ةيمألا ةبلغل «برعلا مه ةيآلا يف نييمألا ظفلب
 MDa م ےب :st ہے ےس

 . شيرق تناك كلذكو نوؤرقي الو

 درو ‹ حيحصلا جهنملاب لالخإ وه اًعيمج مهنع ةباتكلا يمن كلذكو

 ىلع تناك اهنكل «بتكيو أرقي ناك برعلا ضعب نأ دكؤت ىتلا تاياورلل

 لوزن لبقو ءانثأ ءةمألا هذه ىف ةدئاس ةِّيّمألا ةفص ىقبتل ءقّيض قاطن

 .'''میرکلا نآرقلا

 يف لثمتت «ةميظع ةيباتك ةضهنب اًناذيإ ناک مالسإلا سمش غوزب نإ

 فحصملا نيودت ىلعو «ةباتكلا ةباحصلا ميلعت ىلع - هيب  يبنلا صرح

 ءاج مالسإلا نأ يور اذإف لك يبنلا دهع يف باّتكلا رثك دقو ."”فيرشلا
 ىتح ةريسي ةرتف الإ ضمت مل هنإف ءنوبتکی لاجر ةرشع الإ ةنيدملا يف امو

 .۲۹۸/۷ نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا )١(

 ۔۳۲ /يواخسلل ةليقعلا فشك ىلإ ةليسولا :رظنا ()

 .١١/مناغ «فحصملا مسر :رظنا (۳)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 انإ لب ال ءاّبتاک نيعبرأ نم رثكأ اوغلب ؛نوصصختم باتك ۔ م ۔ ىبنلل ناك

 . '”ةيناربعلا وأ «ةينايرسلا ةباتكلا ملعت دق مهضعب دجن

 أدبو ءاهوحم وحن ىعسو «برعلا ًةیمأ هلوزن ةيادب ذنم نآرقلا براح
 نآرقلا رکذ دقو ."”اهماقم نم يلعيو «ةءارقلاو ةباتكلا نأش نم عفري

 : كلذ نمو فباتکلا تاودأ ميركلا

 :ةءارقلا صخي ام ١-

 داؤ :ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا يف تلزن ةظفل لوأ يهو : اپ

 رع © رَ هع ىلا © وألا فر ا © یک نب نبا ق © قا ییا كی رشا
 - ىلاعتو كرابت ۔ قحلا ركذي تايآلا هذه يفو ء[٥- ١ :قلعلا] انب رام ننال

 اًعبس اهنم قتشا امو (أرقا) ةظفل تدرو دقو .ةباتكلا تاودأ نم وهو ملقلا

 . ””هيركلا نآرقلا يف ةرم نينامثو

 :ةباتكلا صخي ام  "؟

 مسقيو «همساب تیمسو «نآرقلا نم ةروس تلزن دقو :ملقلا أ

 كير ومعي تأ آم © ورسم امو لقلأو تا» : لوقیف ملقلاب  هناحبس - یلوملا
 ۔[٢ ۔١ :ملقلا] نوم

 رحل نك ول لق# : یلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا يف درو :دادملا - ب

 .[۱۰۹ :فهكلا] ادم ولكم انت ولو فر تملك دفنت نأ لق حبلا دل یر تلک ادا

 . ٤۷۸ /يرذالبلل باعيتسالاو 219 /مناغ «فحصملا

 ١/ ۳٥٣. نافرعلا لهانم :رظنا (۲)

 . 099 / (أرق) ةدام نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا :رظنا (۳)



 ٤٦:٤٤ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 وسم ساطرف یف ابتک كع الرب لو : : ىلاعت هلوق يف درو :ساطرقلا - ج

 .[۷ :ماعنألا] نم رح ڑی الا اذه نإ اورفک يأ زا

 دله نإ :ىلاعت هلوق يف درو :فحصلا د 3 ےہ

 ۔[۱۹ ۔ ۱۸ :ىلعألا] ہہ سومو مہا

 چپ روشُت قر ىف گل روطست بکرا : یلاعت هلوق يف درو :قرلا۔

 .[” ۔ ٢ :روطلا]

 لاقف .ملعلا ةناكمب داشأو ءمیلعتلاو ملعتلا ىلإ نآرقلا اعد دقو

 .[۹ :رمزلا] دمعي ال نو کنی ییا کسب ل فلم : ىلاعت

 ىلإ لسرأ ثیح «ةءارقلاو ةباتكلا مّلعت ىلع - هي  يبنلا تح امك

 ىلإ ةيلمع ةوعد كلذ ىفو «مالسإلا ىلإ مهتوعدل بتكلا ءاسؤرلاو كولملا

 دودرلا ةءارقو بتكلا هذه لاسرإ ىنستي ال ثيح ةءارقلاو ةباتكلا مّلعت

 فرعي نم لك ىلع - ةي ضرع دقو ."''ةباتكلاو ةءارقلا ملعتب الإ اهيلع

 ةباتکلا ةنيدملا نايبص نم ةرشع مّلعي نأ ردب ىرسأ نم ةءارقلاو ةباتكلا

 . "لاملاب ءادتفالا نع زجع نم ىلع ناك ضرعلا اذه نإ :ليقو

 ةيرحل ناليدع ةباتكلاو ةءارقلا نأب ۔ هل  هنم اًنالعإ ناك هنإو اذه

 ةقر نم ةمأ ريرحت يف ممهلا هيلإ لصت ام ىهتنم وهو «ةيمألا قر نم ررحتلا

 «لاملا نم ريخ ةباتكلاو ةءارقلا ةمألا ملعت نأ ةَ  كردأ هنأل ؛ ةيمألا
 ." ممألا مّدقت لماوع نم اهنأو )٣) ع 00 5

 ٠٠. 179 /ةريسلا عماوجو ء۳۰ ١/ داعملا داز :رظنا )١(

 ءهطقنو فحصملا مسرو ء١١٤۱ /مالسإلا رجفو ١ك ةيبلحلا ةريسلا :رظنا )٢(

 .59 /يوامرفلا يحلا دبع .د



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ع ع”

 ةلازإ يف ةنبل عضو نم لوأ - يئ  يبنلا ناك ةميكحلا ةسايسلا هذهبو

 ةيمألا ةبراحم ىلإ قبس اذهب  مالسإلا نأو «بوعشلاو ممألا نم ةّيمألا

 . ترق ةرشع ةعبرأ ذنم لهجلاو

 ا يبنلا دهع يق ميركلا نآرقلا ةباتك :لوألا بلطملا

 نآرقلا ةباتكل اًباَتك هسفنل ذختا دق - هيب  يبنلا نأ ىلإ رداصملا ريشت

 لئاضفلا باّتكلا ءالؤه عمج دقو «قئموي ةباتكلا نف اوداجأ نمم ءمیرکلا

 .'''بلق يعوو عمس فاهرإو طبضو ةنامأ نم

 لَك  يبنلا اهالمأ امك ميركلا نآرقلا تايآ باّتكلا ءالؤه بتك دقو

 . "”كلتب وأ ةيآلا هذهب مهل هددحي يذلا ناكملا يفو

 لزن ام نوبتكيف «ةرشابم مهيلع يلمي ةي  يبنلا ناك لكشلا اذهبو

 . اوبتک ام ىلع مهّرقي یتح ىرخأ دعب ةرم هيلع نوضرعيو «هترضحب

 يبنلا ىهن نآرقلا ةباتكو يحولا لوزنل ةيادب تناك يتلا ةرتفلا كلت يفو

 ىوس اًئيش ينع اوبتكت ال» :لاقف ءنآرقلا ىوس ءيش ةباتك نع - ةي ۔

 .©00هكئَيلف نآرقلا ىوس ايش ينع بتك نمف +نآرقلا
 متها ۔ يب - يبنلا نأ ىلع لدت يتلا تاياورلاب ةّنسلا بتك تلفح دقو

 لکب «ةنيدملاو ةكم يف هروضحبو هدهع يف هلك بتك دق هنأو ءنآرقلا ةباتكب

 تناكو ءةقرفتم سيطارقو فئاحص يف «هرخآ ىلإ هلوأ نم ''”ناقتإو طبض

 )١( /قباسلا ردصملا :رظنا 59.

 ۔۱۰۸ /ةعبسلا فرحألا ىنعم قيقحت :رظنا (۲)

 . ۱۸/۹ يرابلا حتف :رظنا (۳)

 .۔۱۱۷ /فحاصملاو نآرقلا خيرات :رظنا )٤(

 7٠١5. هحيحص يف ملسم هاور )٥(

 .؟1/نآرقلا مولع يف ناتمدقم :رظنا )٦(



 ٤٣٤٤ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسز :عساتلا لصفلا

 بحأو «سيفن لک نم سفنأو ءمھسفنأ نم ىلغأ سيطارقلاو فحصلا هذه

 مھٌّرع ببس وه نآرقلا نأ اونقیت مهنأل ؛ '”سيلجو بيبح لك نم مهيلإ
 .''!مھتعیرشو مھنید ساسأ هنأو « مهتداعسو

 نم ضيرعلا فرطلا وهو «فعسلا بسع ىلع نآرقلا نوبتكي اوناکو
 «ةرهاظلا ماظعلا نم اهريغو «منغلا فاتكأ نم حاولآلاو «لخنلا ديرج

 هبشت يتلا ءاضيبلا ةضيرعلا ةراجحلا يهو فاخللاو .ءدولجلا يهو «عاقرلاو

 . كاذنیح ةرسيتم تناك يتلا لئاسولا نم كلذ ريغو ءحاولألا

 مهلدي نأ دعب ءاهتباتكب مهرمأ تايآ وأ ةيآ تلزن املك - لَك  ناكف

 يتلا ةروسلا يف ةيآلا هذه اوعض :مهل لوقيف «ةروسلا نم اهعضوم ىلع

 ."”اذك دعبو اذك لبقو اذك اهيف ركذي

 ةقّذلا نيرحتم «كلذ لثم مهسفنأل نوبتكي ةباحصلا رئاس ناك امك

 :نولوقي ةيآلا يف اورامت اذإ اوناكف «نوبتكي وأ نوؤرقي ام لك يف ةنامألاو

 لايمأ سأر ىلع وهو ءنالف نب نالف ةيآلا هذه - ةي هللا لوسر أرقأ هنإ

 ةنيدملا نم هيلإ ثعبيف ؛لایل ثالث سأر ىلع ةياور يفو «ةنيدملا يف
 اذك لوقيف ؟اذكو اذك ةيآ - هيب هللا لوسر كأرقأ فيك :نولوقيف ءيجيف

 . لاق امك نوبتکیف ءاذكو

 ءهنم رارقإب - لك - لوسرلا نمز يف هعيمج نآرقلا بتك لكشلا اذهبو

 ةيفيكو ةباتكلا ةفرعمل اًلهأ اوناك نيذلا ةباحصلا عيمج نم روضحبو

 )١( /فحاصملاو نآرقلا خيرات :رظنا ۲۳.

 )٢( /يوامرفلل هطقنو فحصملا مسر :رظنا ۸٥.

 يف يئاسنلاو ء۹٦ ءالد ١/ دنسملا يف دمحأ مامإلاو «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هاور (۴)

 ۲٢٢/٢. كردتسملا يف مكاحلاو «نآرقلا لئاضف

 .۸۰ /ينادلل راصمألا فحاصم مسر يف عنقملا :رظنا (:)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 لاق «”يرورضلا ملعلا مهلقن ديفي «ةرثك یصحی ال ددع مهو مسرلا

 رهظ دقو ءانم اًدحأ بعی ملف ۔ هيب - يبنلا ىلع نآرقلا انضرع :ذاعم

 :نامُعو «نيرحبلاو ؛نمیلاک برعلا ةريزج ءاحنأ عيمج يف مالسإلا

 ةنيدم اهيف سيل ‹ةكمو .فئاطلاو .ةعاضقو «ةعيبرو ‹رصم دالبو «دجنو

 نايبصلا هملعو ءنآرقلا اهيف ئرق دقو الإ برعلل ةّلح الو ةيرق الو

 . رودصلا يف ظفحو بتكو یاسنلاو

 يف ظوفحم هلك نآرقلاو الإ ىلعألا قيفرلاب - ةي  لوسرلا قحلي ملو
 انرشأ يتلا ةقيرطلا بسح ءروطسلا يف بوتكمو - نل  ةباحصلا رودص
 .دحاو عضوم يف اًعومجم نكي مل هنأ ريغ ءاهيلإ

 :كللَذ ركب يبأ دهع يف نآرقلا ةباتك :يناثلا بلطملا

 - هل - ركب وبأ ىلوتو ءىلعألا قيفرلا ىلإ ۔ يب - يبنلا لقتنا امل
 «ةفلتخم بابسأل «مالسإلا نع ةيبرعلا لئابقلا ضعب تدترا «ةفالخلا

 ةّوبنلا يعدم ىلإ مهضعب مضناو «ةاكزلاك مالسإلا قوقح ضعب اوعنمو
 «نيدترملا ءالؤه لاتقل اًشيج ۔ هلو ركب وبأ زّهجف ء(باذکلا ةمليسم)

 اهلك ةيبرعلا ةريزجلا تداع ىتح ريصق نمز ضمي ملف «مالسإلا ىلإ مهدرل
 نآرقلا ظافح نم ريثك ةنتفلا كلت دامخإ يف كراش نمم ناكو .مالسإلا ىلإ

 تناك يتلا يهو ءاهيف مهنم ريثك ددع ةعقاولا هذه يف دهشتساو «ميركلا

 .(ةماميلا ةعقوم) ىمست

 يشخو «نآرقلا ءارقل ثدح ام - هنو  باطخلا نب رمع ىأر املف

 - هذ - ركب يبأ ىلع راشأ «ىرخآ عئاقو يف مهنم يقب نم ىلع توملا

 )١( صوصنلا ةصالخ :رظنا الجلیۃة/٦.



 ٤٤٤ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 . "”هتاكَّمح تومب عايضلا نم هيلع اًطافح نآرقلا عمجب

 تناك يتلا عانقإلا تالواحمو راوحلا ةصق هحيحص يف يراخبلا يوري

 هللا حرش ىتح ركب يبأ نم ناك ام مث ءَ ركب يبأو باطخلا نب رمع نيب
 «ةقاشلا ةمهملا هذهب مايقلاب هفلكو «تباث نب ديز ىعدتساف «كلذل هردص

 ناك ام «لابجلا نم لبج لقن ينوفلك ول هللاو) :هلوقب اهتقشم نع رّبع يتلا
 .''!ثیدحلا رخآ ىتح اذكهو ءنآرقلا عمج نم هب ينورمأ امم يلع لقثأب

 لك نم ميركلا نآرقلا ةياقو ىلع ناعأ «قيقد جهنم قفو عمجلا أدبو
 نايسنلا لماوعو «لاحتنالاو عضولا ةنظم نم ؛یرخآلا صوصنلا قحل ام
 . ءايضلاو

 :ةيتآلا طاقنلا نمض جهنملا اذه ةطخ تناكو

 نم ناكو «ناقتإلاو طبضلاب مهل دوهشملا ةظفحلا ركب وبأ عمج ۔١

 نب هللا دبعو «يلعو «نامثعو «بعك نب ّيبأو «تباث نب ديز مهنيب

 ءريبزلا نب هللا دبعو ءرمع نب هللا دبعو ءسابع نب هللا دبعو «دوعسم
 «ةفيذحو ءدعسو «ةحلطو «ديلولا نب دلاخو ؛بئاسلا نب هللا دبعو

 نب ورمعو «يرعشألا ىسوم وبأو «ءادردلا وبأو دیز وبأو «ةريره وبأو

 يحولا ةباتك اوسرام مهنأل ؛لاجرلا ءالؤه ركب وبأ راتخا دقو .'*””صاعلا

 ءةصوصخم ةيفيكو «ةمولعم ةقيرط اهل يحولا ةباتك ذإ - 44  يبنلا نمز يف

 . "2 لك ۔ لوسرلا اهيلع ّرقأ

 )١( /ةثيدحلا تاحالطصالاو فيقوتلا نيب هطبضو فحصملا مسر :رظنا 1١١ .

 . ٥۷/١ ناقتإلاو ء۲۳۳/۱ ناهربلاو ء٢۲ 71 /ةنابإلاو ء۱۳ ۔۸/۹ يرابلا حتف :رظنا (0)

 .ديعسلا بيبل .د «ميركلا نآرقلل لوألا يتوصلا عمجلا :رظنا (۳)

 )٤( /ةيلجلا صوصنلا ةصالخ :رظنا ۸.

 )٥( /نآرقلا هيزنت ٦٤ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ء٦

 نب رمع انديس لزنم يف تباث نب دیز ةسائرب ةنجللا هذه تعمتجا - ۲

 :نيرمأ ىلع تقفتاف «باطخلا

 . هب طونملا لمعلاو ۰ مهنم دحاو لك رود صيصخت ۔ ب

 هذه هيف نولاوي اوذخأو ءةنيدملا دجسم ىلإ ةنجللا هذه تلقتنا - ۳

 . "هتباتکو نآرقلا عمج ذيفنتل «تاعامتجالا

 ءصاخلا هفحصم فحصملا بتك نمم مهنم لك رضحأ  ؟

 - اگ - يبنلا نمز ىلع تبتك يتلا فحاصملاو ؛سیطارقلاو فئاحصلاو

 . "هئالمإ نم تناك ىتلاو

 سانلا لمعيل ءةنيدملا ءاحنأب يداني نأ ۔ هنو ۔ لالب ىلإ اودهع ۔٥

 «ةماع ةوعد نوكي نأ هبشي ام اذه يفو «ميركلا نآرقلا ةباتكو عمجلا اذهب

 نم مهدنع ام سانلا رضحيلو «هتباتكو نآرقلا عمج دهشي نأ دارأ نمل

 ‹مهظفحب اوفتكي ملو «ميركلا نآرقلا اهيف اوبتك يتلا ءةفلتخملا عطقلا

 ظفحلا نع ديزت ال اهنأل ءمھسفنأل اهوبتك يتلا فحاصملاو فحصلاب الو

 مهريغ دنع امو مھدنع امم ۔ ي ۔ يبنلا يدي نیب بتک ام اوبلط لب « اًئيش

 امنيح - ي  يبنلا هّرقأ يذلا مسرلا مهمسر قفاويلو ءهلیع نم اوبتكيل

 . هيدي نيب بتک

 ةعطق نولبقي اوناك ام يتلا ةعطقلا هذه تزرفف «لمعلا ةنجللا تأدبو

 .۸-۹/صوصنلا ةصالخ )١(

 .۹/قباسلا ردصملا (۲)

 .۹/قباسلا ردصملا (۳)

 )٤( /يدابعلا خیشلل نآرقلا عمج ٦*٠ .



 ¥4 ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 مهضرغ ناک ذإ « ةي ۔ يبنلا يدي نیب تبتك اهنأ نم اوققحتي ىتح اهنم
 طايتحالا يف ةغلابم كلذو «- ةي هيدي نيب بتك ام نّیبت نم الإ بتكي الأ

 الئل «ضعبب اهضعب ةروكذملا عطقلا نولباقي اوناكو ءطبضلاو ظفحتلاو

 . طبضلا مامت يف كش لاجم ىقبي

 هضرع هنأ تبث ام عطقلا نم تلبق اهنأ ةنجللا هذه جهنم نم ناكو

 . "”اهلبق هيف اًنوذأم ناک امنود «هتافو ماع - لو ۔

 الإ طرشلا اذه توبثب ىفتكُي الو لكي - يبنلا يدي نيب بتك هنأ تبثأف
 ے ل هيدي نيب بتك هنأ «بوتکملا اذه ىلع نادهشي نيدهاش ةداهشب

 لوقيف ءاذك ةروس هيلع ىلمأ وأ - يب هللا لوسر هأرقأ نم نوعدتسي اوناكو
 اذكو اذك هللا لوق يهو ةروسلا نم ىلوألا ةيآلا باتكلا نم هعم نم :ديز

 اذإف ءاهمسر ةيفيك نونيبيو اهنوؤرقيو مهدنع ام نوزرّبيف «نيبتاكلا بجيلف

 موسرلا يف رظنيو .هدنع يذلا مسرلا ىلع ديز اهبتك ءاهيلع عيمجلا هقفاو
 قفاوي يذلا لصألاب بتکیف «ةّولتملا تاءارقلا نم رتاوت ام قفاوت يتلا

 .ةروسلا يهتنت ىتح اذكهو «ةيناثلا ةيآلا ديز بلطي مث .رثكأ وأ نيتءارقلا

 الإ ةّولتم ةرتاوتم ةبآ ڈیز بلط ام هنأ هباتكل هللا ظفح عيدب نم ناكو

 . يي  لوسرلا ءالمإب ءاهوبتك نيذلا ةباحصلا عيمج دنع ةبوتكم اهدجو

 نيبو فحصلا نیب اونراقو «ةاّرقلا ٌقيدصلا َعَمَج ءاوهتنا نأ دعبو

 . "”عمج يذلا فحصملا

 ةيفيك ىلإ سانلا داشرإ ةيفيكلا هذهب عمجلا اذه ىلع بترت دقو

 نيذلا ءارقلا عيمج بهذ ول ىتح ۔ يب  لوسرلا هيلع ٌرقأ يذلا ءمسرلا

 )١( /يتوصلا عمجلا نع اّلقن تاراشإلا فئاطل :رظنا 44.

 ) )۲/نآرقلا هيزنت ٦٤ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 . سرلا ةفرعم يف كلذ رثؤي مل - ةي - لوسرلا نامز يف اوناك

 :هنإلذ نامثع دهع يف نآرقلا ةباتك :ثلاثلا بلطملا

 ناك «نيدهاجملا دارفأ نيب راصمألا يف ةءارقلا ىلع عزانتلا لصح امل

 ٍةَحْسُن نم اًلقن «ميركلا نآرقلا ةباتك ةداعإ وه عزانتلا اذه يشالتل لحلا
 ے اي - يبنلا يدي نيب بتك امم القن اهيف ام بتك يتلا ءقیدصلا ركب يبأ

 ةعنام ةعماج اهالمأ دق يي - يبنلا نوكي كلذبو .دالبلا يف اهمسر ميمعتو

 . "لك هنع تتبث يتلا «ةحيحصلا تاءارقلل

 اذه نوكي ىتح ءةباحصلا نم ةقفاوملا - هلو  نامثع ذخأ نأ دعبو

 - رواشتلا دعب  ةباحصلا لاق) : يرابلا حتف يف درو دقف ءايعرش لمعلا

 ."”(َتيأر ام َمُعِيَف :ةباحصلا لاق .فالتخا الو ةقرف نوكت الف

 ءريبزلا نب هللا دبعو «تباث نب ديز نم ةنجللا نامثع لگش كلذ دعبو
 ۱ ے8,

 نب يباب اورهظتسا مث .**”ثراحلا نب نمحرلا دبعو ءصاعلا نب ديعسو
 .“'یرابلا حتف يف درو امك «ءالمإلا يف بعك

 ىف اهخسنن فحصلاب انيلإ ىلسرأ نأ ءاهدنع ركب وبأ اهبتك ىتلا فحصلا

 )١( ۔ ۱۰۲ /يوامرفلل هطقنو فحصملا مسرو ء٤٦ /قباسلا ردصملا ٠١۹ .

 .۱۱۷ /م۰٣۱۹۰ هاروتكد ةلاسر يدابعلا ديرف دمحم خیشلل نآرقلا عمج :رظنا (۲)

 .۲۳ 7١ /نآرقلا مولع يف ناتمدقمو ء۹/٥۱ يرابلا حتف :رظنا (۳)

 ناتمدقمو ء٣٦۲۳ ١/ نآرقلا مولع يف ناهربلاو ء۷/۱ رشنلاو ء۹/٦۱ يرابلا حتف :رظنا )٤(

 . ١9 /نآرقلا مولع يف

 )٥( ٠٥/۹۔.



 . '"”نيعمجأ مهنع هللا يضر نامثع ىلإ ةصفح اهب تلسرأف «فحاصملا

 نب ديعس صاصتخا نم ءالمإلا ناكف «ةنجللا لمع نامثع عزو

 هلا لوسرب ةجهل مههبشأو «سانلا ٌبرعأ هنأ فرع نأ دعب «صاعلا

 نم لأس نأ دعب «تباث نب ديز صاصتخا نم ةباتكلا لعجو . 207 الگ ۔

 طو ۔ نامثع لعجو .'''۔ كي هللا لوسر بتاك :هل اولاقف ؟سانلا بتكأ

 كم يف نوكت يلا «ةقلتخملا لامعألا نس اهب طاني ام ةنجللا ءاضعأ يقل

 : هند - نامثع مهل لاقف . “ماعلا فارشإلا هسفنل لعجو .ةداع لمعلا اذه

 «شيرق ناسلب هوبتكاف نآرقلا نم ءيش يف تباث نب ديزو متنأ متفلتخا اذإ

 ةءارقلا ىلع اوعمتجا كلذبو ء“”*مھتغلب لزن نآرقلا نأ كلذ يف ةجحلاو

 . ”فالتخاو ةقرف نوكت ال ىتح ۔ ةي  يبنلا نع تتبث يتلا «ةرتاوتملا

 «(توباتلا) يه ةدحاو ةملك يف الإ اهريغو شيرق ةجهل نيب ام اوفلتخي ملف

 لعج دقو «"(هوباتلا) ءاهلاب مأ «(توباتلا) ةحوتفملا ءاتلاب بتكت يهأ

 ."نيملسملا لك هيف كرتشي ىتح ءةینالع ةنجللا لمع

 ةباتكلاب تماق يتلا ةنجللا لمع ىلع دمتعت نأ :ةنجللا ةطخ نم ناكو

 عيمج ةحصب ةدهاش ةيركبلا فحصلا تناكف ٠ ط ركب يبأ دهع يف

 )١( /ناتمدقم :رظنا  ۲٢ناقتإلاو ء٢۲ /ةيردلا بكاوكلاو ء۲۳ ۔ ١/٥۹ .

 ) )۲المصاحف/١5.

 .؟5 /قباسلا ردصملا (۳)

 )٤( ناقتإلا ۱۹/۱ .

 )٥( قباسلا ردصملا ٠١/١ .

 ۔۲۸/ناسحلا تاملكلا )٦(

 . ۲۳۹ /نآرقلا مولع يف ناهربلا (۷)

 .۲۳ ۹ /قباسلا ردصملا (۸)



 نم اولأسي نأ كلذو «ةملكلا ةباتك لبق يهافشلا تبثتلا مث .2''هوبتك ام

 . '"”اهنوبتكيف اذكو اذك :لوقيف هنولأسيف ؟ ةي هللا لوسر اهأرقأ

 ةضرعلا ىلع اودمتعاف «هتوالت تخسن ام ةباتك نع اوعنتما دقو

 هعم نقيتي يذلا رتاوتلا نم دبال لب ءداحآلا لقنب نوفتكي الو ."””ةريخألا

 يدي نيب تاملكلا هب تبتك يذلا مسرلاب فحاصملا بتكت نأو .“نآرقلا

 اولمهأو «'””ةتباثلا تاءارقلا عيمج لمحتت اهلعجت ثيحب «- ةي  يبنلا

 فحصملا اوبتكو «ةريخألا ةضرعلا يف رقتسي ملو «هتوالت تخسن ام

 سيل ام لك نم اهودرجو «نآرقلا اهب لزن يتلا ةعبسلا فرحألا عمجت ةقي

 طقنلا نم اهديرجت عم «نايبلاو ريسفتلاك «ةباحصلا هبتكي ناك يذلاك ءانآرق

 . "ةرتاوتملا تاءارقلا اهمسر لمتحيل «لكشلاو

 فحاصملا لعج هنكلو ءاڈیدج اًمسر مسري مل هنو ۔ نامثعف

 هتءارق ترتاوت امم ءرصملا كلذ ًارقي ام بسح تاملكلا ضعب يف فلتخت

 تقفتا دقو .هيلإ مسرلا نوبسني مهلعج يذلا اذهو « ةي  يبنلا نع

 كلذل اًعجرم راصمألا ىلإ لسرت «ةددعتم فحاصم بتكت نأ ةنجللا

 مث «تارم ثالث تباث نب ديز اهعجاري اهتباتك نم غارفلا دعبو «””رصملا
 تناكو «نوملسملا اهيلع عمجأ كلذبو «هسفنب نيملسملا ةفيلخ اهعجاري
 .دعب اميف ةدئاسلا يه

 )١( /ةيردلا بكاوكلا :رظنا ١؟.

 . ٥۹/۱ ناقتإلا :رظنا (۲)

 . ١١١ /نآرقلا عمج (۳)

 )٤( قباسلا ردصملا .

 )٥( /قباسلا ردصملاو ء۷۳ /يتوصلا عمجلا :رظنا ٠١١ .

 )٦( ققحملا ةمدقم ءزارخلا طبض حرش یف زارطلا :رظنا / ٠١ .

 . ١٠١١ /نآرقلا عمجو ء٥۱/ققحملا ةمدقم ءزارخلا طبض حرش يف زارطلاو ء۲۹ /ةنابإلا (۷)



 عما ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 ىلإ تلسرأو تخسن يتلا فحاصملا ددع يف تاياورلا تفلتخا دقو
 عبرأ روهمجلا هيلع يذلا روهشملاو :يجارجرلا لاق قةفلتخملا راصمألا

 ءةفوكلا ىلإ ىرخأو «ةرصبلا ىلإ ىرخأو ءةنيدملا ىلإ اهادحإ «خسن
 .“”ءاشلا ىلإ ىرخأو

 ةفوكلاو ماشلاو ةكم ىلإ تلسرأ «ةسمخ اهددع نأ يطويسلا ركذو

 ءهسفنل - ِهْيلَذ - نامثع اهاقبأ يتلا ةخسنلا ىلإ ةفاضإلاب «ةنيدملاو ةرصبلاو

 . "”مامإلا فحصملاب تفرع يتلاو

 لسرأ «ةعبس تناك اهنأ  نيتياورلا ىدحإ يف  يناتسجسلا ركذو
 ىلإ اًعبارو «نميلا ىلإ لاو ءماشلا ىلإ رخآو «ةكم ىلإ اًدحاو نامثع

 ةنيدملاب سبحو ءةفوکلا ىلإ اًسداسو «ةرصبلا ىلإ اًسماخو «نيرحبلا

 هذه ىلع قلطي ناكو «هسفنل ه5  نامثع هب ظفتحا يذلا وهو ءاّدحاو

 ءاًعيمج نيملسملا عجرم وه ةفيلخلا نأ رابتعاب «مامإلا فحصملا ةخسنلا

 . "””ةلودلا ةزوح يف نوكت يتلا ةيلصألا ةخسنلاب هبشأ يهف

 يذلا وه نماثلاو «ةمدقتملا ةعبسلا .فحاصم ةعبس يه لاق نمو

 هلمأتو هآر يذلا مامإلا فحصملاب ىمسملا وهو «هسفنل نامثع هسبح

 يبطاشلا مامإلا راشأ دقو .(ھ٢٢۲ت) مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 :لاقف «ةينامثلا هذه ىلإ (ه٠54ت)

 اَرَصَبلا النت رضب ماشو ءيفوُك يِيَدَملا َعَماَهْنِم خَسُن يف َراَسَو

 (0اًرظق اَهِرْشَن يف حَسن اهب ثعاض ِنَمَيْعَم ٍنْيَرْحَبلاَو َةَكَم َلِيِقَو

 . ١79 /ققحملا ةمدقم «نييبتلا رصتخم ء۱۷۱/۱ ناقتإلاو ء۱۷ /ةقرو ناشطعلا هيبنت ()

 .۱۷۲/۱ نآرقلا مولع يف ناقتإلا (؟)

 ۔٢٤۲ ١/ فحاصملا باتك :رظنا (۳)

 ۔۱۳۹ /ققحملا ةمدقم «نييبتلا رصتخمو 2١١ /ةردلاو ء۱۷ /ةقرو يواخسلل ةليسولا )٤(



 امنإو ءراصمألا ىلإ فحاصملا لاسرإب - هيو ۔ نامثع فتكي ملو

 لإ لسرأ نم ئرقي «ةباحصلا نم اًدحاو فحصم لك عم ثعب

 هب بتك ام قفاوت يباحصلا اذه ةءارق تناك ام اًبلاغو ءفحصملا

 رمأف «فحاصملا هذه نيب تافالتخالا ضعب دوجول اًرظن .فحصملا

 عم بئاسلا نب هللا دبع ثعبو «يندملا فحصملاب أرقي نأ تباث نب ديز

 عم يملسلا نمحرلا دبع ابأو «يماشلا عم باهش نب ةريغملاو «يكملا
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 فحصملا يف ئرقي ناك يذلا ءادردلا ابأ اوركذي مل مهنأ ودبيو

 ربكأ سسأو «ىبصحيلا رماع نب هللا دبع ةءارقلا هنع ىقلت دقو ءىماشلا

 لاق «فحاصملا ءاجه ءارقلا عبتت فحاصملا طخب ةءارقلا طابترالو

 فحاصملا فورح عبتت اوأرو :(ھ٢۲ ٤ت) مالس نب مساقلا دیبع وبأ

 ۔''!اھادعتی نأ دحأل زوجي ال ىتلا ءةمئاقلا نئسلاك مهدنع اهظفحو

 نم اهمسر هلمتحي ام ىلع ةلمتشم تناك فحاصملا هذه نإف لك ىلعو

 - لك - ىبنلا اهضرع ىتلا «ةريخألا ةضرعلل ةعماج ءطقف ةعبسلا فرحألا

 ةمئأو فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا روهمج يأر وهو ۔ ## ۔ ليربج ىلع

 ."”ةيملسملا

 ۔۱۳۹ /قباسلا ردصملا )١(

 ةمدقم «نييبتلا رصتخمو ۳۸۰/۱ نآرقلا مولع يف ناهربلاو ٠٠٠ /نآرقلا لئاضف (۲)

 . ٠٤۹ /ققحملا

 دمحم نابعش .د هطبضو فحاصملا مسرو ء۳۱/ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا (۳)

 . ليعامسإ



 :هعابتا بجي يفيقوت فحصملا مسر :عبارلا بلطملا

 : ينكجلا بقاعلا دمحم لوقي

 ْهَعَبْرَأْلا يِحاَتَملا ُلْهَآاَحَناَمَك ُهَعَبَكُمٌةَنُس نآرشلا ُمشَر

 اَنَلْکلا َنيِدِشاَّرلا عامي اب وأ ىَمطَصُملا رمأب ام هنأ

 :ةعبرألا بهاذملا باحصأ دنع ةعبتم ةنس نآرقلا مسر نإ :ىنعملاو

 لقن دقو «ملعلا لهأ نم مهريغو «دمحأو «يعفاشلاو «كلامو «ةفينح يبأ

 بتكتسا نمع كلام لئس :لاق يكلاملا هيقفلا بهشأ نع ينادلا ورمع وب

 ىرأ ال :لاقف ؟ءاجهلا نم مويلا سانلا هثدحأ ام ىلع هبتكي له «اًمحصم
 نم كلذ يف هل فلاخم الو :ورمع وبأ لاق .ىلوألا ةباتكلا ىلع لب «كلذ

 ؟رّيغت له (كتلوأ) لثم ةدئازلا فورحلا نع كلام لئس :اًضيأ لاقو .ةمألا

 «ةعبرألا ةمئألا بهذم وه ورمع وبأ هلقن ام :يربعجلا لاقو .ال :لاق

 عامجإب وأ ءروهشملا وه اذهو كلذب يي  ىفطصملا رمأب امإ هنأل

 . اًعامجإو ةنسو اًباتك يفيقوت هنأ تبثف «كلذ ىلع نيدشارلا ءافلخلا

 :هلوق «باتكلا نم هليلدو «هتباتكب - دكت  هرمأ :ةنسلا نم كلذ ليلدو

 .۲۷ :رشحلا] «(أو هنأ ُهْنَع کنت امو وَ لولا کا 2:

 مل :ليق نإف .كلذب تحفط يتلا ةمئالا صوصن :عامجإلا ليلدو

 بتك دق وهو «فاك ۔ لكك - ہریرقت نأ باوجلاو ؟هب رمألاب ثیدحلا حصي
 يبنلا ررق اذإو ءال مأ اًعومجم ناك له فالخلا امنإو «فالخ الب هنمز يف

 مسر دجوي ملو ءاّبجاو اًمزال راص هّدسم هريغ ّذسي ال رمأ ىلع - الگ ۔

 نإو .تابيجعلا رارسألا هلمحو «تاءارقلا عيمجب هريسيتل «هتيفوت يفوي

 /ينادلل راصمألا فحاصم مسر يف عنقملاو ء٢/٢٦۱ نآرقلا مولع يف ناقتإلا :رظنا )١(

 .۹۰ ۔ 89 /ىمعلا فشك ىلع ىمّللا فشرو ء۹



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا عه ع

 ىتلا ةئيهلا ىلع نوكي نأ امإ ولخي الف «ةباحصلا نم داهتجاب هنأ انررق

 رمألا نوكيف الإو «تاعكرلا ددعو تاولصلا ىلع حالطصالاب لوقي نمك

 اذهو نيتفدلا ىف ام ىقاب ىلإ كشلا قرطتيف ءاوفلاخ ةباحصلا نأ
 قف

 «نامثع فحصم ةفلاخم مرحت) :لاق دمحأ مامإلا نع يطويسلا لقنو

 .(عای وأ ءواو يف

 ءاهب هوبتك يتلا ءاجهلا ىلع ظفاحيلف اًمحصم بتك نم) : يقهيبلا لاقو

 ءاناسلو اًبلق قدصأو ءاّملع رثكأ اوناك مهنإف .هوبتك امم اًئيش ريغي الو

 . ””(مهيلع اًكاردتسا انسفنأب نظن نأ يغبني الف «ةنامأ مظعأو

 :لوقي ثيح دشأ ٍلوقب كلذ ىلع زارخلا دازو

 ارفك اًدمع نآرقلا نم اًئرح ارّيغ نسم هنأ ضايع ىور

 "الّصأت يذلا مشرلا نم اًئيش الَّدَب ْنِإ وأ اًصقن وأ ٌةدايز

10 

 هلا

 امم حضتا امك «ثيدحلا يئالمإلا مسرلاب نآرقلا ةباتك زوجت ال اذإ

 . اذه يف مالكلا لوطي ال ىتحو ءقحلا مهلاوقأ يف نيبتي امم

 طخ ةفلاخم مرحت) : هلك (ه۲ ٤١ ت) لبنح نب دمحأ مامإلا لاق

 .''(كلذ ريغ وأ (عای) وأ (يفلأ) وأ (واو) يف نامثع فحصم

 ۔۹۲ ۔ 4١ /ىمعلا فشك ىلع ىمللا فشر :رظنا )١(

 .۹۳ /ىمللا فشرو ء٦۲ /ةفرطتسملا ةلاسرلا (۲)

 ۲٢. /ينغراملل نآمظلا دروم حرش ناريحلا ليلد يف ناتيبلاو ء۹۴ /ىمللا فشر :رظنا (۳)

 .۸۰ /يضاقلا حاتفلا دبع خيشلل فحصملا خيرات )٤(



 ٤٥٥0 ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 :ةمئآلا نم ةعامج لاق :(ھ٢٢۲ت) يروباسينلا ىيحي مامإلا لاقو

 يف مسرلا اذه اوعبتي نأ ةباتكلا لهأو ءاملعلاو ءارقلا ىلع بجاولا نإ)

  ِةِلَج هللا لوسر نيمأ ناكو «تباث نب ديز مسر هنإف «فحصملا طخ

(١) 8 
 بتاكو وحيه(  .

 ظفاحي نأ يغبني اًمحصم بتك نمو) :(ه458ت) يقهيبلا مامإلا لاقو

 ءانم ةنامأ مظعأو اًناسلو اًبلق قدصأو اًملع رثكأ اوناك مهنإف ءايش هوبتك

 .''(مھیلع اًكاردتسا انسفنأب نظن نأ يغبني الف

 راد مامإ سنأ نب كلام مامإلا لئس) :(ه147ت) يواخسلا مامإلا لاقو

 سانلا هثدحتسا ام ىلع بتكي نأ تيأرأ «اًمحصم بتكتسا نم تيأرأ «ةرجهلا

 . ””(ىلوألا ةبتكلا ىلع بتكي نكلو .كلذ ىرأ ال :لاقف ؟مويلا ءاجهلا نم

 هذه ءاملع نم كلامل فلاخم ال) :(ھ٤٤٤ت) ىئادلا مامإلا لاقو

 , (ةمألا

 بوجو ىلع ةعبرألا ةمئألا عامجإ :(ه ۷۳۲) يربعجلا مامإلا لقنو

 . ”ينامثعلا فحصملا مسر عابتا

 :ةينامثعلا فحاصملا مسر فالتخا بابسأ :سماخلا بلطملا

 . "”يحالطصالاب «يناثلا مسقلا ىمسيو «يفيقوتو يسايق نامسق مسرلا

 ۔۱۷۷ ۔ ۱۷۹/۱ نآرقلا باحر يفو ءقباسلا ردصملا :رظنا )١(

 )٢( نآرقلا باحر يفو ء۸۰ /فحصملا خيرات ۱/ ۱۷۷.

 .۹/فحاصملا مسر يف عنقملا (۳)

 )٤( نآرقلا باحر يفو ء٥۸ /فحصملا خیرات ١/۱۷۸ .

 .۔۱۷۸/۱و ء٥۸ /قباسلا ردصملا :رظنا )٥(

 )٦( ةمدقملا يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا نمو «؟6 /ناريحلا ليلد باتك نم ذخؤی .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۱ ٦٢

 مسر فالتخا ببس وه ةدحاولا ةملكلا يف تاءارقلا فالتخاو

 .مسرلا اذه لمتحت ال ةدحاولا ةخسنلا تناك اذإ ةصاخو ؛فحاصملا

 اهب أرق يتلا اههوجوب ًارقُت ىتح خسنلا ىلع - هند ۔ نامثع اهعّزوف
 ببسلا نع لئاس لأس نإف : ينادلا ورمع وبأ مامإلا لوقي لك هللا لوسر

 :تلق ؛فحاصملا يف دئاوزلا فورحلا هذه موسرم فالتخال بجوملا

 عمج امل ۔ هذ نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نأ اندنع كلذ يف ببسلا

 ةغل اهمسر يف رثآو «ةدحاو ةروص ىلع اهخسنو «فحاصملا يف نآرقلا

 ۔ 8 هللا دنع نم اهنا اًرظن تبثي الو حصي ال امم ءاهريغ نود شيرق

 فحصم يف اهعمج نأ ملعو ؛«ةعومسم ۔ هيي هللا لوسر نمو ةَلَّرنم

 مسر يفو «نيترم ةملكلا ةداعإب الإ «نكمم ريغ لاحلا كلت ىلع دحاو

 يف اهقرفف .هب ءافخ ال ام موسرملل رييغتلاو طيلختلا نم كلذك كلذ

 يكل ءاهضعب يف ةفوذحمو ءاهضعب يف ةتبثم تءاجف «كلذل فحاصملا

 هللا لوسر نم تعمس ام ىلعو ۔ نه هللا دنع نم تلزن امك ةمألا ظفحت

 املف .'''راصمألا لهآ فحاصم يف اهموسرم فالتخا ببس اذهف .- ةي -

 اھعّرو ءهجوأ ةثالث وأ ءنیھجوب أرقُت فرحألا هذه نأ  هيَو  نامثع ملع

 .هلدبي نأ عيطتسي الف «نيمألا حورلا هب لزن نآرق اهنأل .فحاصملا ىلع

 نم هيأر ىلع عمتجا نمو نامثع ٌرقأ امنإو) :يودهملا مامإلا لوقي

 ءراصمألا ىلإ تثعبو تبتتكا يتلا خسنلا يف فالتخالا اذه ةمألا هذه

 ىلع موق لك هأرقيل .هّرقأف نآرقلا هيلع لزنأ ام ةلمج نم كلذ نأ مهملعل
 . "”(مهتياور

 «نيرمألاب لزن هنأ ىلع لومحم) :رمألا نأ ةماش وبأ مامإلا ىريو

 )١( /راصمألا فحاصم مسر ةفرعم يف عنقملا ۱۳۲.

 /راصمألا فحاصمو ءاجه (؟) ۱۲۱.



 :ON ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 وأ «نيسلجم يف وأ ‹ نيصخشل نيتروصلا ىلع هتباتكب - قي - يبنلا رمأو

 . "”(امهتابثإب رمأو اًصخش امهب ملعأ

 ءاهب نآرقلا لزنأ ءةحیحص اهلك فرحألا هذه) :نأب ينالقابلا عطقو

 ''اًرتاوتم القن راصمألا لهأ نع لوقنم فحاصملا هذه فالتخا نأو

 يف كشي ال هنأو ۔ يب - يبنلا نع ةحيحصلا ةياورلاب يورم فالتخالا اذهف

 .نوعطلا هلانت نأ نكمي الو «هتحص

 ةنقتم «ةحيحص اهلك «فحاصملا اهيف تفلتخا يتلا فرحألا هذهف»

 فلتخملا فورحلا هذه نأ نع ليلدلاو ءاهيف نعاطلل نعطم ال ء«ىوحفلا

 نيتءارق ظفحل راثيإلاو ءدصقلاو دمعلاو «ناقيإلاو ةحصلا ىلع تبتك اهيف

 تاقوأ نم نيتقو يف ۔ هيب هللا لوسر امهيتلك أرق ؛نیملسملا ىلع

 وهس نع نكي مل ليدبتلاو ةدايزلاو صقنلا هيف عقو يذلا نأو ءةفلتخم

 «نايبلاو ةحصلا اھعمجی اهتلمج نأ وه «لفاغ خسان طاقسإل الو «لقان

 هذهف ."”«(ناحجرلاو قحلا نم ةجحو ناهربلا نم دهاش اهنم فرح لكلو

 ةحص نيب تعمج «راصمألا فحاصم يف اهتباتك تفلتخا يتلا فرحألا

 .لقنلا ةمالسو ةياورلا

 :هدئاوفو ينامثعلا مسرلا ةيمهأ :سداسلا بلطملا

 لكشلاب اهبارعإو فحاصملا ةباتك ىلع ينامثعلا مسرلا ةيمهأ رصتقت مل

 ةغللا يف هب جاجتحالاو فحصملا مسر نوذختيف «ءارقلا نع الضف

 )١( دشرملا :رظنا الوجيز/١78.

 ) )۲/راصتنالا تكن :رظنا ۳۸۹.

 ) )۳/نآرقلا مولع يف ناتمدقم :رظنا  ۱۲١۔ ٠۲۲ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 يبأو «هيوبيس دنع اًيلج كلذ رهظيو «حيجرتلل لئاسو فرصلاو «بارعإلاو

 نب يكمو «يربطلا رفعج يبأو «ينج نباو «هيولاخ نباو ءجاجزلا قاحسإ

 . '”نيرسفملا نم ريثك روهمجو «ينادلا ورمع يبأو «يسيقلا بلاط يبأ

 كلذلو .اًقاقتشاو ءاًفرصو ءاًبارعإ ةيبرعلا ةغللا ىلإ مسرلا ةيمهأ تزواجتف

 اًريثك نآلو «هيلإ جاتحي ام ةرورضل ءوحنلا بتک يف طخلا ملع نويوحنلا ركذ

 ةباتكك لوصألا كلتل نايب اهنايب يفف «ةيوحن لوصأ ىلع ةينبم ةباتكلا نم
 . "ريبك وحنلا نم باب وهو «هب لهسي ام وحن ىلع ةزمهلا

 : اهنم «ةريثكف ينامثعلا فحصملا مسر دئاوف امأو

 ىلع ةياورلاب نآرقلا أرقيف :ميركلا نآرقلا ظفحب دنسلا لاصتا ۔١

 نمف «- ةي  يبنلا ىلإ ةياورلا لصت ىتح «رخآ نع وهو «خيش نع «خيش

 تبتك هظافلأ ضعب نأل «هطبض عيطتسي ال هنإف ةحيحصلا ةیاورلاب هقلتي مل

 «صعيهك : لثم فورحلاب تبتك روسلا ضعب حتاوفو ءاهب قطنلا ريغ ىلع
 اهب قطنلا ةيفيك ىقلتي ال يذلاف ءاهريغو ؛صملاو :مسطو ؛قسع محو

 يقلتلا ىلع فقوتي ةحيحص اهب قطنلاف .حيحصلا اههجو ىلع اهّورقي ال

 «فيفختلاو «ةلامإلاو .ماغدإلاب قطنلا ةفرعم لمشي اذهو .عامسلاو

 . "”ىقلتلاب ءادألا قرط ةفرعم نم دب ال اّذِإ .ءافخإلاو ءدملاو

 يف ءات ثينأتلا ءاه ةباتكك :ةحيصفلا تاغللا ضعب ىلع ةلالدلا " 

 «(ٍتأي موي) لثم «مزاج ريغل عراضملا لعفلا رخآ فذح لثمو ءءيط ةغل

 .ليذه ةغل يف ء(غبن انك ام كلذ)و

 ٠١. /ليزنتلا ءاجهل نييبتلا رصتخمو ء۷٦ /يبلش روتكدلل فحصملا مسر 60(

 ٦/ 74١. عماوجلا عمج حرش عماوھلا عمه (۲)
 . 14/١ يسرافلا يلع يبأل ةجحلا قيقحت ةمدقم :رظنا (۳)



 ٣٥٦۹ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 ءاّواو ةمضلاو «ءاي ةرسكلا ةباتك لثم :ةكرحلا لصأ ىلع ةلالدلا ۔٣

 #«َنيَقِسَفْلَا راد يرأس و ٤۰[ :لحتلا] ت رمل یز يآتيإو#» :لشم

 ٠٤١[. :فارعألا]

 .4ةركوأ9 .ه(ةولَصلا# ةباتك لثم :فرحلا لصأ ىلع ةلالدلا وأ
 .فلألا لدب واولاب اوبرا وبكل

 يف ءايلا ةدايز :اهنم :ةملكلا مسرب ةقيقد ةيفخ ناعم ىلع ةلالدلا ۔ ٤

 ةراشإلل «نيءايب [57 : تايراذلا] «َنوُعِسومل اَنِإَو ديب اهتم اموال : یلاعت هلوق

 ةدعاقلاو ء'+يولعلا ملاعلاو ءامسلا اهب ىنب يتلا قلاخلا ةردق ةمظع ىلإ

 فلألا ةدايز : لثمو .(ىنعملا ةدايز ىلع لدت ىنبملا ةدايز) :لوقت ةيوحنلا

 يارو :هلوقو ء[۹٦ :رمزلا] «َدَبّشلَو َنييلأب «ةأيو# : یلاعت هلوق يف

 ةدايز اهنمو «ديدهتلاو ديعولاو ميخفتلاو ليوهتلل ۲٢[ : رجفلا] منح مليم
 هلوقو ٠٤١[« :فارعألا] «َنيِقِسَفْلأ َراَد ٌييرْوأَس» : یلاعت هلوق لثم واولا
 مل ةيفخ رارسأل كلذو .[۳۷ :ءايبنألا] ولج الق باک مُكيروَْسم : ىلاعت

 . "”اهاهتنم ىلإ ءاملعلا لصي

 كه جر

 للع يف ةجحلا ىلع قيقحتلا ةمدقمو ۳۸ /ليزنتلا طخ موسرم نم ليلدلا ناونع :رظنا )٢(

 ۷١. ۔ 14/١ تاءارقلا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 8

 ىناثلا تحبملا

 هيف تاوارقلا فالتخا رتأو فحصملا مسر دعاوق

 ریوصت :هانعمو .ظفللا يف ةباتكلا رثأ يأ ءرثألا وه ةغللا يف :مسرلا

 ىمسي اذهو ءاهيلع فوقولاو اهب ءادتبالا ريدقتب اهئاجه فورحب ةملكلا

 . لبق نم هنع انثدحت يذلا يفيقوتلا مسرلا وه : حالطصالا يفو .'''یيسایقلا

 وأ ةدايز نودب اهفورح ةموظنم بسحب بتكت نأ ةملك لك يف لصألاو

 رثكأو .ىسايقلا مسرلاب فرعي ام وهو «كلذ ريغ وأ «لادبإ وأ «ناصقن

 . ””دعاوقلا هذه عم ةقفتم ةينآرقلا تاملكلا

 وأ ةدايزلاب تمسرف :ظافلألا ضعب دعاوقلا هذه نع تجرخ دقو

 دقو .ينامثعلا مسرلا ملع هنمضت امم كلذ ريغ وأ «لادبإلا وأ فذحلا

 دمحم خيشلا اهعمجو ."”اهيلع قفتم دعاوق تس يف ءاملعلا اهرصح

 :اهيف لاق تايبأ يف بتاكلا

 ُلدبو مهو ةدايز ثفذصح لقتسا دعاوق تس يف مسرلا

 لضألل وأظ فلل اًقفاوم لضولاب وأ لضفلاب ىتأ امو

 .۱۷۸/۱ نآرقلا باحر يفو ء۸ /فحصملا خيرات )١(

 . ال /نيبلاطلا ريمس :رظنا (۲)

 .۳۷ /ةثيدحلا تاحالطصالاو فيقوتلا نيب هطبضو فحصملا مسر :رظنا (۳)



 ©" صفا دق امهادحإ ىلع هيف رهش دق امم نيتءارق وذو

 «ينامثعلا فحصملا مسر لالخ نم ءاملعلا اهطبنتسا دعاوقلا هذهو

 نيذلا ةباحصلا اهفرعي ملو «ةيهقفلاو ةيفرصلاو ةيوحنلا دعاوقلا طابنتساك

 ‹فحصملا مسر يف مهلمع ةجيتن «ًءارقتسا تءاج امنإ «فحصملا اوبتک

 ةدرطم تسيل دعاوقلا هذه نأ عم ءاهريغو لوصألاو وحنلا دعاوق ةباتكك

 ةباتك قيرطو «ةدعاقلا نع تاملكلا ضعب جرخت دقف ءةملک لك ىلع اًمامت

 . "عابثالاو لقنلا وه فحصملا

 :فذحلا :یلوألا ةدعاقلا

 . ةلازالاو طابنتسالا هانعمو

 ءءايلاو ءفلألا ىه فرحأ ةسمخ فحاصملا نم اًبلاغ فذحتو

 .ماللاو .نونلاو ںاولاو

 ايات :هلوق لثم یف ءادنلا ءاي نم فلألا فذحي :فلألا فذح ١

 . کوم عنات : هلوق لثم يف هيبنتلا ءاه نمو «شاتلا

 نوعلمسو# لثم «ملاس ثنؤم وأ ملاس ركذم عمج لك نم فلألا فذحتو
 طع ر ت ےس ر ر ےس ےس سس 5

 4١[ :ةدئاملا] ه كونأب رک ںرَاَء روقِل َنوُعَمَسو ء[٤٤ :ةدئاملا] بذل

 َنيِقِدَّصلاَو تملأ َنيِدِددَعْلاَو تِمْؤُمْلاَو َنيِمْؤَمْلاَو تمِلَسْمْلاو يملا إو
 ےس تصر ےس

 .[76 :بازحألا] چک تعشلخَلاَو َنيِعْسحْلاَو ِتَرِدَّصلَأَو َتيِريِدَّصلَأَو تقصو

 هللا بيبح دمحم خيشلل مامإلا فحصملا مسر عابتا بوجول مالعألا ظاقيإ :رظنا )١(

 ٠١7. /یمعلا فشك ىلع ىمّللا فشرو ء٣۳ /ىطيقتشلا

 . ۲١ /فحصملا مسر يف فحتملا :رظنا )۲)(

 .(فذح) ةدام برعلا ناسل :رظنا (۳)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 تفذحف ء(نیدلا موي كلم) لثم «ةءارق ىلإ ةراشإ فلألا فذحتو

 «ةزمحو رماع نباو ورمع يبأو ريثك نباو عفان ةءارق ىلإ ةراشإ فلألا

 عضاوم ضعب يف فلألا فذحتو .؟ىلألا فذحب ءالؤه أرق ثيح

 :ىلاعت هلوق نم (داعيملا) ةملك نم فلألا فذحك ؛ضعب نود ةملكلا

 ةملك نم فلألا فذحكو ء[٤٤ :لافنألا] دعيملأ يف ٌدتلتْخَتَل مند اوت ولو

 نم فلألا فذحكو ٠١[« :دعرلا] #ُرّهَفْلا ديلا : ىلاعت هلوق نم (راهقلا)

 ٤١[. :دعرلا] ہک رادلا َىّمُع ْنَمِل رکا ایس ٭ (ٌرافكلا) ةملك

 مل ام هنمو ءءاملعلا هكردأ ام هنم «ىنعم اهل فلألا اهنم تفذح ةملك لكف

 قفز سا

 ٦ مويلا ىلإ هرس اوكردي

 :اھنم تالاح نمض ‹ عضاوم يف ءايلا فذحتو :ءايلا فذح ٢

 :ةرقبلا] راع الو غاب ريع لثم ءارجو اًعفر نونم صوقنم مسا لك نم

 نوا داعيا لثم «ءادنلا دنع ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا نم فذحتو ء۳۴

 عضاوم اهلو ء٣٤ :ةدئاملا] هنو : هلوق لثم نم فذحتو ء٦ :رمرلا]

 .""اهيف لوقلا مسرلا ءاملع لصف

 :اھنم كلذك تالاح یف :واولا فذحتو ۳

 رم وس مس

 : لثمو «[1۸ :ةدجسلا] وتس ال : لثم یرخآ واو عم تعقو اذإ

 فاحتإو ۵۹٥/۲ عانقإلاو ء۲۷ /ريسيتلاو ٠۲٠١ /ةرصبتلاو ٠١« 4 /ةعبسلا :رظنا )١(

 7577/١. رشبلا ءالضف

 ليلد :اذه يف عسوتللو ء۴۱/فحصملا مسر نم هيلإ جاتحي امل عماجلا :رظنا (۲)

 ۔ ٥۸ /ناریحلا

 . ٠١۳ /ناریحلا ليلدو ء۴۳۷۰ /۱ نافرعلا لهانمو ء٦٣١٦ /نیبلاطلا ریمس :رظنا (۳)



 EY ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عسأتلا لصفلا

 ‹ظفللا ىلع طخلل المح واولا فذحتو ١١[« :فهكلا] <ںیکلآا لإ اوا

 طلا کا حمو :هلوقو ء[۱١ :ءارسإلا] چنا عدو :هلوق لثم
ENED 

 ٦۸[. :قلعلا] 4ةينابَرلا عدس : هلوقو ء[٢٤٤ :یروشلا]

 ةروص واولا فذحتو :عقاوملا ضعب ىف اذه نم تاءانثتسا كانهو

 َدَهَحْل نإ :هلوق وحن اهقيقحت ىلع ةلالد ىرخأ واو اهدعب يتلا ةزمهلل

 ١١[. : جراعملا] دير یل هيَليِصَفَو» : لثمو ء[٣٣ :ءارسإلا] رم تاک

 ىي اَدِإ للو هلوق نم (ليللا) : لثم ءظافلأ يف :ماللا فذحتو  ؛

 یا کوز َلَمَج اول هلوق نم (يئاللا) لثمو .ريثك وهو ١[« :ليللا]

 .[؟ :ةلداجملا] دهند ىلا لإ َرُهْمهَمُأ نإ : لثمو ء[٤ :بازحألا] 4َنٌرهنظُ

 . عضاوملا ضعب يف (يذلا) و (يتلا) لثمو

 مزمل یش كللّدكو»# :هلوق یف نونلا فذحت :نونلا فذح  ه

 .۸۸[)'۶ :ءايبنألا]

 :ةدايزلا :ةيناثلا ةدعاقلا

 . الصوو اًفقو ظفلي الو بتكي ام اهنم دارملاو .''”ومنلا ةدايزلاب داري

 فلألا :ىه فرحأ ةثالث ءاجهلا فورح نم فحاصملا ىف دازیو

 .ءايلاو واولاو

 هنون فذح اذإ «همکح ىف ام وأ عومجم مسا لك دعب فلآلا دازت - ١
 ےس د و رے

 :ناخدلا] 4ک باَدَمْلا وشك # لثمو ء[٤٤ :ةرقبلا] هه مر اوفلمؤو» لثم «ةفاضإلال

 عمجلا واو دعب فلألا دازتو .[۲۷ :رمقلا] الأ الِسْرْمط : لثمو ء٥

 )١( /ناريحلا ليلد :رظنا  25٠8والمقنع/٦۸.

 )٢( .(ديز) ةدام برعلا ناسل :رظنا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 «(اونمآ) لثم ريمض لعفلاب لصتي مل اذإ «لعفلاب ةلصتملا ةفرطتملا

 :ةدئاملا] ہک یوتدل برق وه أولدعأ# : یلاعت هلوقك (اونكرت الو) ء(اورفک)

 ء[٢٢۲ :ةرقبلا] ہک وماَفلف : يهو .لاعفأ ةتسب ةدعاقلا هذه تفلوخو .۸

 امأ ء۹ :رشحلا] «وموَسومو “15 :ابس] «ٌوعس#مو ء[٢٢ :ناقرفلا] #ٌوَتَعَو

 عقو دقف ' 714 :بازحألا] ٭اداَےلفو ء۹ ممرلا] کا درلو :ناتملكلا

 ءواولاب رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا يف ةيلصألا واولا دعب فلألا دازتو

 يف الإ نآرقلا يف درطم اذهو .[؟5 :سنوي] چی رکسلا راد لإ أوْعَدَي لو لثم
 و مم ورس

 دازتو .[44 : دات فلم یشعی نأ هلل آیتک : ىلاعت هلوق ءدحاو عضوم

 مدقتي دو 0 ةزمهلا تناک اذإ : اهنم م نطاوم ىف ءايلا دازتو - ۲

 وأ تام نیا مو ۴٤(۰ :ماعنألا] لسم ىب ناف :لثم «فلأ اهيلع

 ۳٤[« :ءايبنألا] هنود رتلآ مُهَف تم نیا :هلوقو ء[١٤٤٤ :نارمع لآ] کل کي

 نأ ٌرِهْئاَكَمَو نوعرف ناف :هلوقو ء[۷ :سنويل ہک ہیلو نوعرن لإ وف :هلوقو

 موس ع
 .[۸۳ :سنويل چپ نفی

 :ةدعاقلا هذه نمض نم تاملك تس يف ءايلا تديز دقو

 ٍقاَتْنَي نم لِيَ نأ ل نوک ام لُقله :ىلاعت هلوق نم 4ِقاَئلَيل - ١
 ٠١[. :سنوي] ىس

 [۹۰ :لحنلا] ہک ملا یز یاو : هلوق نم ياتو - ۲

 1١[. :هلط] یر اَہلا َفارَطَأَو يس يلا آنا نمو : هلوق نم « تاء - ۳

 . ٠٠١١ /ناریحلا لیلدو ء۷۰ /نیبلاطلا ریمس : رظنا )۱(



 9 ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 «ةرْخآلا ياَقِلَو انياب أوَذُكَو اورفك يذلا امو : ہلوق نم ہک یاَقِلَولفو ء۸ :مورلا]
 ٦. : مورلا]

 ٥ - :بازحألا] نم َنوُرهنَظُت ىلا مجوز َلَعَج امو يف ىا ٤[ء

 «ِضِحَمْلأ نبني يتلآوطو 1" :ةلداجملا] دھند قلل الإ هته نمو
 قالطلا] : ٤[.

 ٦ - :ىروشلا] باج یزو نی ا او ال :هلوق نم * ياروو# ٥٢[۔

 : نیتملک يف ءايلا تدیزو

 ١ - :تايراذلا] دأب اهب هَل : هلوق نم ہک ربی ٤١[.

 .ا٦ :ملقلا] €4 لا کلر :هلوق نم ياي - ۲
 : تاملک عبرأ يف واولا دازتو

 لوا مضي مارا ولوو : یلاعت هلوق لثم تعقو امنيأ الأ - ١
 ۷٢[. :لافنألا] ضع

 ١ - :ةرقبلا] ہک لوي :هلوق لثم لأكل 190[.

 .[۱۱۹ :نارمع لآ] ءال تاته : لثم ءاج فيك الرا ۔٣

 ٤ - :قالطلا] کلک توأم : ہلوق لثم تأ ١[.

 :فارعألا] 4َنيِقِسقْل َراَد يروا هلوق نم دیر يف فلتخاو

 .'''ۃدئاز واولا نأ حجارلاو ء٥

 ء۷۱ /نیبلاطلا ريمسو 2١١9 /ناريحلا ليلدو ۰۸۱ تاراشإلا فئاطل : رظنا )0(

 .۳۱/فحصملا مسر يف فحتملاو



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 57

 :زمھلا :ةثلاثلا ةدعاقلا

 ۱ O ےب 7 ۱
 يف ہانعمو “عفرلاو طغضلا وهو ‹زمهي زمه نم :ةغللا يف زمهلا

 ةزمهلا تسیلو .ردصلا ةهج نم «قلحلا رخآ نم زمهلاب قطنلا : حالطصالا

 .نيعلا ةروصب اهتباتك ىلع ءاملعلا قفتا امنإ «ينامثعلا مسرلا نم

 ءالوأ ءاهلبق ام ةكرح فرحب بتكت نأ لصألاف :ةنكاسلا ةزمهلا امأ

 يتثتسا ام الإ ء(أرقا) «(ءاسأبلا) «(نمتوأ) «(يل نذكا) لثم .اًرخآو ءاّطسوو

 .ةدرفم ةزمهلا تبتكو ءاهنم فرحلا فذحف ء(ایءرو)و (متءراًذاف) لثم

 فرح اهب لصتا وأ «ةملكلا لوأ ىف تناك نإف :ةكرحتملا ةزمهلا امأ

 ءاّرسك وأ امض وأ ءاّحتف تناك ءاوس يأ ءاًفلطم فلألاب تبتك دئاز

 : لثم عضاوم يف الإ .(يأبف) ء(فرصأس)» «(ولوأ) (اذإ) .(بويأ)» لثم

 ا نيو ء۷٦ :لمنلا] بش انو ء۹ :تلصف] 4کہا لق
 رک

 ٠١[. :نارمع لآ] ہر گشیّؤأ لقؤعو ء[٤٤ :ءارعشلا]

 : لثم «هتكرح سنج نم فرحب بتكت اهنإف : اّظسو ةزمهلا تناك نإو
 . ينثتسا ام الإ ء(ہؤرقن)و ء(لٹس)و ؛(لئاس)

 وأ (أبس) ءاهلبق ام ةكرح فرحب بتکت اهنإف : اًفرط ةزمهلا تناك نإو

 لثم «ءلصألا اذهل ةفلاخم نآرقلا يف تدرو دقلو ۔(ؤلؤل) ء(ئطاش)

 ىف تمسر اهنإف ء(اؤبعی ام)و ء(اوتمظت ال)و ء(اوئيفتت)و ء(اوئتفت)

 فذح ةزمهلا لبق ام نكس نإف ءاهدعب املأ تديزو ءواولاب فحصملا
 . "”(ءبخلا) ء(ءفد) ء(ضرألا ءلم) :لثم «فرحلا

 .(زمه) ةدام برعلا ناسل :رظنا )١(

 ريمسو ء۲۳ /نسيحم دمحم .د .نيبملا باتكلا طبض ىلإ نيبلاطلا تاداشرإ :رظنا )٢(

 ٦٦ /ريسيتلا باتك حرش ةمدقمو ء۳۲ /فحصملا مسر يف فحتملاو ء۷۷ /نيبلاطلا

 .اهدعب امو



 ٠ ٦٤۷ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 :لدبلا :ةعبارلا ةدعاقلا

 فرح ناكم فرح لعج :اًحالطصاو .'''ضوعلا :ةغللا يف لدبلا

 . ٩ ےخآ

 : يه «ماسقأ ةعبرأ ىلإ فحصملا طخ موسرم ملع يف لدبلا مسقنیو

 :فلألا نم واولا وأ ءايلا لادبإ ١

 : طورشب ءاي فلألا مسرتف أ

 ء[۲۷۲ :ةرقبلا] کْملَدْملف :لثم ءاي نع ةبلقنم تناك اذإ :الوأ
 : لثم يف ةدعاقلا تفلوخو ٤[. :سمشلا] ہکاھنمْمي هو ء[٥ :ةرقبلا] «ىّدهو

 1+ :ميهاربإ] 4قاَصعإلو 14 :جحلا] هلو ء١ :ءارسإلا] ياَصْقَأْلا ©

 . اھریغو

 (ىمايق) لثم (ىلاعق)و (ىلاعف) يف ثينأت فلأ تناك وأ :اًيناث

 نع جرخو «(یدحإ)و (ىبوط)و (ىوجن) لثم «(ىلْعَف) يفو (ىلاسك)و

 . (ارتت)و (اتلک) كلذ

 : تاملك عبس يف يهو لصألا ةلوهجم اًقلأ تناك وأ :اًملاث

 .(ىلب)و ء(یدل)و ء(یتم)و «(ىّنَأ)و «ةيفرحلا (ىلع)و ء(یلإ)و ء(یتح)
 .[؟5 :فسوی] بابا ادل : یلاعت هلوق وهو فسوي ةروس يف يتلا الإ

 فيك (ىحضلا)و ء(یکز ام) «(یجس) : لثم ءاّلأ تناك وأ :اًعبار

 .واو نع ةبلقنم تناك نإ (یوقلا)و اهو احدا ءءاج

 : يهو ةدرظم تاملك عبرأ يف كلذو ءاّواو فلألا مسرتو ۔ ب

 .(لدب) ةدام برعلا ناسل :رظنا )١(
 . ٥۸ /نیبلاطلا ريمس (۲)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ريغ تاملک عبرأ يفو . چارا .ه«وومحلا » ںیہ5 12 ‹ ەچ ةولصلا $ 0 ؟ و ےس نو مس ےہ رم ےب صرک

 ہک ززکشیک 8: لثمو ء[۲۸ :فهكلا]و ٥٢[ :ماعنألا] ددعا : نهو ةدرظم

 تفيضأ نإف ء[٢٠ :مجنلا] «ةؤَئَمَو#و ء[٤٤ :رفاغ] «ةؤَجّتلآ 92و ء[٢٥ :رونلا]

 ةالصلا) يتملك يف الإ ةفاضم درت ملو .فلألاب تبتک تاملكلا هذه

 .(ةايحلاو

 : نيسلا نم داصلا لادبإ -۲

 «ةطّصب و Yo] :ةرقبلا] ہک طس وف : لشمو (طارص) یف كلذو

 ؛[٢٢ :ةيشاغلا] 6 رطّيَصَمِب م ء[۳۷ :روطلا] #َورِطِبَصَمْلا »م «[14 :فارعألا]

 . ةينارقلا تاءارقلا لمتحيل

 : اًفلأ ةفيفخلا ديكوتلا نون وأ (اَذإ) نون وأ نيونتلا لادبإ - ۳

 . عئاش فورعم اذهو

 : ءاهلا نم ءاتلا لادبإ - 3

 «تنبا «ء«تمحر)» :لثم عضاوم ىف ءءات ثينأتلا ءاه مسرتف

 :لصولاو عطقلا :ةسماخلا ةدعاقلا

 .ةينامثعلا فحاصملا مسر يف اهدعب امع ةملك لك لصف وه :عطقلا

 .'''فحاصملا كلت يف اًمسر اهدعب امب ةملكلا لصو وه :لصولاو

 نأ ةملك لك يف نأشلا نال «هنع عرف لصولاو ؛لصألا وه عطقلاو

 .٤٦|فحتملا :رظنا )٢(



 ءادألا ءاملع بجوأ اذل «ينامثعلا مسرلا صئاصخ نم لصولاو عطقلاو

 ميركلا نآرقلا تاملك نم ةملك لك ىلع فقيل «هعابتاو هتفرعم ئراقلا ىلع

 .ةدعاقلا هذه نم ىنثتسا ام الإ «ةينامثعلا فحاصملا ىف اهمسر بسح

 مامت يف ءاهيلع فقولا زاج اهريغ نع ةلوصفم ةملكلا تناك نإف

 مل اهدعب امب ةلوصوم تناك نإو ؛رارطضالا ةلاح وأ رابتخالا وأ ميلعتلا

 امهعطق يف نيتفلتخم اتناك نإو ءامهنم ةيناثلا ىلع لب ءاهيلع فقولا زجي

 الإ زجي ملو ءاهعطق ىلإ اًرظن ءامهنم ىلوألا ىلع فقولا زاج امهلصوو
 .امهلصول اًرظن ةيناثلا ىلع

 هذه نم ءيش ىلع فقولا دمعت زوجي ال هنأ مَّلْعّيْلَف اذه ىلعو

 امنإو «ةداعلا يف فقو لحم تسيل اهنألو .'''ہحبقل ةلوصفملا تاملكلا

 ةلاح يف وأ ءرابتخالا وأ ءمیلعتلا ماقمب اًطبترم نوكي فقولا زاوج

 .رارطضالا

 ؛ةعوطقملا ةملكلا يف اًمسر ريخألا فرحلا توبث :عوطقملاب دارملاو

 عم نونلا ةففخملا ةزمهلا ةحوتفملا (نأ) :لثم «هدعب اميف اًمغدم ناك نإ

 تناك نإو يهف 0117 :جحلا] انيق یب فل ال نأ : یلاعت هلوق يف (ال)
 . اًطخ ةلوصفم يهف اًظفل ماللا يف ةمغدم نونلا

 ةلوصوملا ةملكلا نم ريخألا فرحلا فذح وه :لوصوملاب دارملاو

 ةففخملا ةزمهلا ةروسكملا (ْنِإ) لثم «هدعب اميف اًمغدم ناك نإ ءاّمسر

 ء٤٤ :ةبوتلا] ہہ کا ست دَ ہو مت الإ هلوق لثم يف «ماللا عم نونلا

 مسر يف فحتملاو ء۱۰۸/ رشع عبرألا تاءارقلا يف رشبلا ءالضف فاحتإ :رظنا )١(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠١

 لمتشيو .'''كلذ هباش ام لك يف نأشلا اذكهو «نون ريغ نم تمسر دقف

 : عاونأ ةثالث لصولاو عطقلا نع مالكلا

 ءاهعطق ىلع ةينامثعلا فحاصملا تقفتا تاملك :لوألا عونلا

 :تاملك تس يف رصحنتو

 نأ كرذإ» :ىلاعت هلوقك (مل) عم نونلا ةففخملا ةزمهلا ةحوتفملا نأ - ١

 ١١١[. :ماعنألا] « رب ئئرقْلا كلهم كبر نکی جگ

 دم
 ر ب رس یک

 ءاي نم نع .هفرصيو ءاي نم وب ُبيِصِِفإم : لثم ةلوصوملا (نم)و (نع) - ۲
 .[5* :رونلا]

 0 عر هع رس ا رض رپ
 .۰ :ةرقبلا] €: هوجو اولوف رشک ام تی : لثم (ام) عم (ثیح) ۔۳

 ٤ :ءارسإلا] ىس امسال لف وعد میل : لثم (ام) عم (ايأ) ۔ ١۱٢[ء وس میم وک رک

 هراتخا امك رابتخالا وأ رارطضالا ةلاح يف (ام) ىلع وأ (ايأ) ىلع فقولا

 . رشنلا يف يرزجلا نبا 0 0 . ۰

 نرفض مولا نإ مَن لاق :ىلاعت هلوقك (مَأ) عم (نبا) ۔٥

 ىلع يرابتخالا وأ يرارطضالا فقولا زوجي اذه ىلعو ]°10 :فارعألا]

 .اًراوج (مأ) نود (نبا) ةملكب ءادتبالا نيعتي هنكلو «(مأ) وأ (نبا) نم لك

 :تافاصلا] چنا لإ لع مكس :ىلاعت هلوق نم (نيساي) عم (لإ)- 5

 نوكس عم «ّدذم ريغ نم ةزمهلا رسکب هقفاو نمو صفح أرق دقف “۲1۰

 ۔۲۱۳ /۲ رشعلا تاءارقلا یف رشنلا (۲)



 ئ۷ ١ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 اهادحإ عطق زوجي الف اًمسر تلصفنا نإو ءةدحاو ةملك ٍظئنيح يهف ءماللا

 . '"اًعامجإ اًفقو اهيف مسرلا عابتا زوجي ال امك «ىرخألا نع

 امع اهلصفو امهنيب فلأو ماللا رسكو ةزمهلا حتفب (لآ) اهأرق نم امأو
 . "رابتخالا وأ رارطضالا لجأل اًفقو اهعطق زوجيف ءاهدعب

 ىلع فحاصملا تقفتا يتلا تاملكلاب صاخ وهو :يناثلا عونلا

 : اهلوطل اهنم اًضعب ركذن ءعضوم لك يف اهلصو

 نكت ہولعفت الإ : ىلاعت هلوق لثم «ةيفانلا (ال) عم ةيطرشلا (نإ) ١

 .[۷۳ :لافنألا] «ٍضأْلا ف ةَ

 ر 4غ و ےس

 نيالا ماع اڑا دلع اع ٌتلمَكْس تلمس اًمآ## : : ىلاعت هلوق لثم ء(ام) عم (مأ) ۔ ۲

 ١55[. ء۳ : ماعنألا]

 ۔[۸٥ :ءاسنلا] ب ركظعي اب رکظعی اب ا ل : یلاعت هلوقك ء(ام) عم (معی) -

 يف ٌدَكَصَب ناک : یلاعت هلوقك ء(ام) عم ةددشملا (نأك) ٤

 ٠١١[. :ماعنألا] ہی امکلا

 رضس وہ رس رسک حس ےس کس

 تاوذغ الق تیضق نیلا امي : ىلاعت هلوق لثم ء(ام) عم (يأ)  ه

 .۸ : صصقلا] لع

 أوك ول أورَفكح لا دوي اسر : یلاعت هلوق لثم «(ام) عم (َبُر) -

 ٢[. :رجحلا] ہہ نیلم

 گد نا ولا دجسم منم نکی ُمَلْظَأ نموا : یلاعت هلوقك ء(ْنَم) عم (ْنِم) ۔۷
 ١15 ١[. :ةرقبلا] چہ مس ہا ایف

 )١( /فحتملاو ء٢/٣۳۱ رشنلا : رظنا ٦۷.

 )٢( ۔۳۷۰ /رشبلا ءالضف فاحتإ :رظنا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 .ةذع عضاوم ةملک لك يف «ةملك نيرشعو نينثا غلبت تاملكلا هذهو

 . اهب ماملإلل فحصملا مسر بتك ىلإ عوجرلا نكمي

 : اهنم فحاصملا نيب فالتخا اهيف عقو تاملك يهو :ثلاثلا عونلا

 ١ :ص] صام نيج تالو : ىلاعت هلوق يف (نيح) و (تال) *[«

 هنكل .كلذك ةملك (نيح)و ةلقتسم ةملك (تال) نأل ءحیحصلا وه لصفلاو

 "”(نيحتالو) فحاصملا ضعب يف تمسر .

 ركذ ء[٦١ :نجلا] 4مُهَنيَتَمََل ّشِرطلا َلَعْأوُمََمَتْسأ ولأول : یلاعت هلوق - ۲ رره رو ساس سم

 اًرارطضا فقولا زوجي هنأل ءلصفلا اهيف لصألا نأ ديوجتلا لهأ ضعب

 نيب الوصوم ءاج ةنيدملا فحصم اهنمو فحاصملا مسر نکل .(نأ) ىلع

 .ماللاو نونلا

 يف مسر ء[٥4 :لحنلا] کل ربَح وه وَلَا َدْنِع امَنِإَ# :ىلاعت هلوق ۔٣
 . "”ىوقأو رهشأ لصولاو (. . هللا دنع ام َّنإ) فحاصملا ضعب

 يناثلاو ء[۲۸ :مورلا] «مُكدمَيَأ تكلم ام نم مکل لھ :ىلاعت هلوق - ٤

 .“*”عطقلا ىلع اهيف لمعلاو ء[١٠ :نوقفانملا] هكر ام نم اوُقِفنَأَو : هلوق

 بتك) هناظم يف هيلإ عوجرلا نكمي ءعساو باب لوصوملاو عوطقملاو
 هللاو ءرداصملا ىلإ ةلاحإلا عم تاراشإلا هذهب يفتكأو .«فحصملا مسر

 .قفوملا

 )١( /ديوجتلا ملع يف ديفملا لوقلا ةياهن :رظنا  25٠١/فحتملاو 0١.

 حرش نايبلا فئاطل شماهو ء۱۹۹ ۔ ۱۹۸ /دیوجتلا ملع يف ديفملا لوقلا ةياهن :رظنا (؟)

 . ٥۲ /فحتملاو ء۷۲ /۲ نآمظلا دروم

 .هال /فحتملاو ء۱۹ /ديفملا لوقلا ةياهن :رظنا (۳)

 )٤( نآمظلا دروم حرشب نايبلا فئاطل :رظنا 1۹/۲ .



 ۶۷ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عسأتلا لصفلا

 :ناتءارق هيف ام :ةسداسلا ةدعاقلا

 نآرقلا نأ ةقيقدلا راثآلا رهتشمو .ةحيحصلا رابخألا رتاوتم نم مولعملا

 نامثع ةفيلخلا دهع لبق مسرلاو ةباتكلاب ىلوألا هتالزنت يف يظح دق ميركلا
 فحصلل اًقيثو اًطبضو ءاّئيمأ القن ةينامثعلا فحاصملا تناك امنإو «- هلو -

 «ميركلا يوبنلا دهعلا ىلإ اهصنب عجرت يتلاو هلو ركب وبأ اهعمج يتلا
 اوعمجأو ةباحصلا هكراب يذلا - لو  نامثع لمع نأ كلانه ام ةياغو

 اهب اّبکنتو «ةءارقلل اًحيحصت سانلا نیب نآرقلا ةعاشإ يغتبي ناك امل ءهيلع

 تاءارقلا هجوأل باعيتسا عم «تاديزتلاو أطخلاو نحللا بويع نع

 ةينآرقلا تاملكلا ديرجت ىلع ماق دقو «ضرعلا رخآ قفو ىلع ءاهب حومسملا

 يف عمجت نأ لمتحت ال يتلا فرحألا ضعبل هيف تعزوو «لكشلاو طقنلا نم

 تفلتخاو .فحاصملا تددعت اذهلو «ىرخأ خسن ىلع ةدحاولا ةخسنلا

 . '”تاءارقلا هوجو لّمحت لجأل ءدصقب تاملكلا ضعب

 قيضتل هتحاس نإو .فيقوتلاو ةياورلا هذالمو «لقنلا هلئوم فالتخالا اذه

 هذهو .ةهاجولاو دادسلا نم تغلب امهم ءارآلاو تاداهتجالا لامتحا نع

 . هلك ىلوملا نع ةرداص اهلك فحاصملا نيب اهمسر فلتخا يتلا فورحلا

 تفلتخا يتلا فورحلا هذه) : نك  ينادلا ورمع وبأ مامإلا لوقي

 يذلا مامإلا نم ةخوسنم يهو «نيحوللا نيب ةتبثم راصمألا فحاصم يف

 هللا مالك اهلك يهو «فحصمب خسن امم قفأ لك ىلإ ثعب مث «نامثع هبتك
 نأ ىلإ ىقري ال ءرياغتو عونت فالتخا وه فالتخالا اذه نإ مث "قك

 ليلد هنإ لب «قافتالا مكح يف فالتخا وهف «يفانتلاو داضتلا هيف نوكي

 . ٥ /ناصقنلاو ةدايزلاب ةينامثعلا فحاصملا نیب فالتخالا :رظنا )١(

 ةينامثعلا فحاصملا نیب فالتخالاو ء۱۰۸/راصمألا فحاصم مسر يف عنقملا :رظنا )٢(

 .۷ /ناصقنلاو ةدايزلاب



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 4

 داوس نمض فالتخالا اذه جردتيو «ميركلا باتكلا اذه زاجعإ ىلع

 ناوضر  ةباحصلا ندل نم ءهيلع عامجإلاو هتكرابم تمت يذلا «موسرملا

 ةءارق لك ىلع تابو «ةمألل مامإلا ىحضأ يذلا موسرملا اذه  مهيلع هللا

 يف لخدتو «هقافو ىلع يتأت نأ اهب دبعتلا ليبس كولسو «ةحصلا يغتبت

 ۔''اذوذشلاب تمصو الإو «هقاطن

 ناتءارق اهيف تاملك - طو ۔ نامثع اهمسر ىتلا تاملكلا هذه نمو

 .نيتءارق لمتحي دحاو مسرب مسر ام اهنمو .نيفلتخم نيمسرب تمسرو

 تفذح ام اهنمو «تاءارقلا ىدحإ ىلإ ةراشإ «فلألا هنم تفذح ام اهنمو

 .ةملكلا هذه ىلع نوفقي نيذلا ءارقلا ىلإ ةراشإ ءواولا وأ ءايلا هنم

 طخ نأ يهو «ناكمب ةيمهألا نم يه ةيضق ىلإ هيبنتلا نم دب الو

 ارقلا ةمئأو ءادألا لهأ مث ةباحصلا عمجأ يذلا ةينامثعلا فحاصملا ءارقلا ةمئأو ءاد أ مث ةب -أ ىذلا ةينامثعلا فح

 ۔ ايب - يبنلا اهب أرق يتلا تاءارقلل ىلوألا هتباتك ءانثأ عضخ دق «هعابتا موزل

 .'''كلذک سيلو «ينامثعلا

 بتكت نأ لبق - هيب  يبنلا نمز يف ةفورعم ةينآرقلا تاءارقلاف

 ةهفاشملا ىلع نودمتعي تقولا كلذ يف نوملسملا ناكو .فحاصملا

 يف نآرقلا ةباتك ىلع مهدامتعا نم رثكأ «نآرقلا ةءارق يف ظفحلاو

 بولقلا ظفح ىلع نآرقلا لقن يف دامتعالا نإ) :يرزجلا نبا لاق .فحصلا

 - نيو ۔ ةباحصلا ناكو ."”بتكلاو فحاصملا ظفح ىلع ال ءرودصلاو

 .۸/قباسلا ردصملا :رظنا )١(

 . ٥٦ /ةيبرعلا يف لصولاو فقولا ماكحأ نع فشكلاو ء۱۲۸/۲ رشنلا :رظنا (0)

 .١/1رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (9)



 ء۵ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 .''فحاصملاب ءافتکالا مدعو «ةهفاشم ةءارقلا سانلا ميلعت ىلع نيصيرح

 يف دحاو مسرب بتكت نأ ينامثعلا مسرلا لمتحي يتلا تاءارقلا نإ مث

 كلمو :لثم ءاھتاءارق ددعت عم ءدحاو مسرب تبتك دق فحاصملا

 [۸۰ :ةرقبلا] مشوش ء۹ :ةرقبلا] کلا وعي اف ء[٤ :ةحتافلا]

 يف تبتك دقف ةدحاو ةروص ىلع مسرلا اهلمتحي ال يتلا امأ .اههبشي امو

 يهف اهب تئرق يتلا تاءارقلا لمتحت يك نيفلتخم نيمسرب فحاصملا

 نيعبرأ يف تدرو دقو ؛ةلصفم اهضرعتسأ فوسو .ثحبملا اذه عوضوم

 .ثلاثلا ثحبملا لالخ نم ميركلا نآرقلا يف اًعضوم

 . كم )ےل

 )١( مناغ «نآرقلا مولع يف ثاحبأ قدوري/١؟.
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 تلاتلا تحبملا

 عو هلا كر قل ومو اَت 5 رسا هنو :ىلاعت هلوق ۔١

 هَل لک سرلا ٍتومَسلا يف ام كَل لب کک او ہا دنا اولاقو © ےیلع
 ٠١١ -١١١[. :ةرقبلا] دولق

 واولا ريغب (ذختا اولاق) ماشلا فحاصم يف تبتك :#أوُلاََو ةملكلا

 .'''اھتابئاب فحاصملا ىقاب ىفو

 ."”واوب (اولاقو) نوقابلا أرقو ءواولا ريغب (اولاق) رماع نبا أرق

 اًمطعو «(دوهيلا تلاقو) :ىلاعت هلوق ىلع اًكطع واولاب روهمجلا ةءارقف

 يف يعسلاو ءدجاسملا يف هللا رکذ مهعنمب مهنع هللا ربخأ نيذلا ىلع

 .هلوأ ىلع مالكلا رخآ فطعي نأ اذه ىلع اًعئاس ناكف ءاهبارخ

 دعب عماسلا ناك «افانئتسا نوكتف «فطع نودبف رماع نبا ةءارق امأو

 .دوهيلا) اًقيرفتو اًعمج ثالثلا قرفلا ءالؤه بئاجع نم قبس ام عمس نأ

 مھئواسم نم يقب له : لاسي نأ هل ىنست .(نوملعي ال نيذلاو «ىراصنلاو

 دسافم مهل نأب نذْؤم مهئواسم نم عمس ام نأل ؟تھتنا اهنأ مأ ؟ءيش

 ٠١7. /عنقملا :رظنا )١(

 ۷١ /رشعلا تاءارقلا ىف بذهملاو 1۰/۲ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا )۲(

 ٥۶۱ رشعلا تاءارقلا هيجوت یف ىنعملاو ء١۱ تاءارقلا ہوجو نع فشکلاو



 «ثالثلا قرفلا ةلالضلا هذه ىلع عمتجا دقو « ةثئيبخ ةرطف نع الإ ردصت الل

 : ىراصنلا تلاقو فلا نبا ريزع :دوهيلا تلاقف ءاھلبق ام ىلع اوقفتا امك

 ةيآلا هذه نوكتف «هللا تانب ةكئالملا :نوكرشملا لاقو «هللا نبا حيسملا

 ٍلَهَأ َنِماوُرَمك أ دوي ام : یلاعت هلوق يف مهلاوحأ عيمجل اًمامتإ
 ةيطع نبا لاقو .'''چباومَلعَي ال نذل لَو :ىلاعت هلوق يفو بكل
 ىف ةطبترم ةلمجلا هذه نأ :امهدحأ :نيهجو نم هجتي واولا هذه فذحو)

 هذه فنأتست نأ :رخآلاو ءواولا نع ينغي كلذف ءاهلبق يتلاب ىنعملا

 .'''؛مدقت امہ اھطابترا ىعاري الو ءةلمجلا

 امأو . ةیفانثتسا ةلمجلا نأل ءرماع نبا ةءارق ىلع مات (ميلع) ىلع فقولاو

 .''لمجلا فطع نم هنأل ءنسح (ميلع) ىلع فقولاف روهمجلا ةءارق ىلع

 اب صو اگل نيلم تر ٌتَمَلسَأ دَ ملأ در ل دل : ىلاعت هلوق - ؟
 دويم رو لإ نوم اک نیلا مگن قضا هللا َّنإ نبي ُبوُقْعَيَو هيب مع
 .[۱۳۲ ۔ ۱۳١۱ :ةرقبلا]

 (ىصوأو) ماشلاو ةنيدملا لهأ فحاصم ىف تبتك :«ّصَوَوأ» :ةملكلا

 اهتيأر اذكو :(ھ٢٢۲ت) مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاق .نيواولا نيب فلأب

 فحاصملا ةيقب يف تبتكو .5# نافع نب نامثع فحصم مامإلا يف
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 نيواولا نيب ةحوتفم ةزمهب (ىصوأو) رفعج وبأو رماع نباو عفان أرق

 .ةزمهلاب ىرعم ءداصلا فيفخت عم

 )١( تاءارقلا هوجو نع فشكلا :رظنا ١/٠11 ریوتتلاو ريرحتلاو ١/1۸۳ .

 )٢( /زیجولا ررحملا :رظنا ۳۳۸.

 )٣( /دشرملا يف ام صيخلتل دصقملاو ء۱۰ /ىدهلا رانم :رظنا 76.

 )٤( /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۱/فحاصملا مسر يف عنقملاو ء٤٣٤۳ /ناریحلا ليلد :رظنا ٠١١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 داصلا ديدشت عم ةزمهلا فذحب ىك ةرشعلا نم نوقابلا أرقو
 .''“فیعضتلاب ىّرعم

 یۂضوو) :ءارفلا لاق .رتاوتم امهالك (یّصوو ىصوأ) ناتءارقلاف

 .'''مالکلا يف ٌريثك ٌباوص امهالك (ىصوأو

 نوكي نأ زئاج ىصوأ نأل «ىصوأ نم غلبأ ىصوو) :جاجزلا لاقو

 نأ دصقي ."”(ةريثك تارمل الإ نوكي ال ىصوو .دحاو ةرم مهل لاق

 .'*”ىنعملا يف غلبأ هنأكف «لعفلا ريركت ىنعم هيف ديدشتلا

 فحاصملا يف نيفلتخم نيمسرب تبتك (ىّصوو) ةملك نأ نيبتي اذه نم

 تبتك ول ذإ ءاھب أرقي يتلا ةءارقلا عم فحصم لك مسر قفتيل «ةينامثعلا
 . ””نيتءارقلا ىدحإ ىلع لدي ام كانه ناك امل ءدحاو مسرب اهلك فحاصملا

 ثك لاق مث «مامتلا اذه (هينب ميهاربإ اهب ىّصوو) :شفخألا لاق

 :لاق «متاح وبأ مهنم ةعامج هفلاخو .ّينب اي :بوقعي لاق يأ ء(بوقعیو)

 .(ّينب اي) :لاق مث (ٌبوقعيو هينب ميهاربإ اهب ىّضوو) نسحلا يفاكلا فقولا

 . "امهنم دحاو لك لاق يأ :متاح وبأ لاق

 دنع فاكو «يرابنألا نبا دنع نسح (بوقعيو) ىلع فقولاو

 نع فشكلاو ء۸٤٢۱ /رشبلا ءالضف فاحتإو ء٢٢۲۲ ٢/ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا ( ےس (

 هيجوت يف ينغملاو ء۳۹/۱ تاءارقلا جيرخت يف رينتسملاو ۲٦٢/١ تاءارقلا هوجو

 ۱۹٦/۱ رشعلا تاءارقلا

 )٢( نآرقلا يناعم :رظنا ۸۰/۱.

 7١١/١. هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا (۳

 ۔۳۷ /فحاصملا نيب فالتخالا :رظنا )٤(

 )٥( /ینابرلا حتفلا :رظنا ۷۸.

 )٦( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۸۳.



 كلذو «(هينب) ىلع فقولا نم نسحأ ينومشألا دنع وهو . '"”ينادلا

 (بوقعيو) عفر نإ « نسح (هينب) : ينومشألا لاق .ءادنلا ءايب ہدعب ءادتبالل

 فقوب سيلو «هنم ةيصولاو لوقلاف «هينب یصو بوقعيو يأ «ءادتبالا ىلع

 نيب الصف هنم هنأل هينب بوقعي ىصوو يأ «ميهاربإ ىلع فطع نإ

 .هيلع فوطعملاو فوطعملا

 ىلع اًفطع بصنلاب «(بوقعي) ةءارق ىلع (هينب) ىلع فقوي ال اذكو

 نم ةيصولا لعجب «قاحسإ هنبا نبا بوقعي ميهاربإ ىصوو يأ ؛(هينب)

 ءادتبالل هنم نسحأ (بوقعي) ىلع فقولاو «بوقعي نم لوقلاو «ميهاربإ
 .۶''!ءادنلا ءايب هذعب

 ثول اه ِةَكَجو مؤ ن روم لإ شاکر : هناحبس هلوق -*
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 ۱٤۳[. :نارمع لآ] «َنيِقَتَملِل تدا ضْرَألَاَو

 . «ًاوعراسو#» : ةملکلا

 لبق واو ريغب (اوعراس) ماشلاو ةنيدملا لهأ فحاصم يف تبتك

 . "نيسلا لبق واوب «ًاوعِراَسَرإ9# فحاصملا رئاس يف تبتكو ءنیسلا

 نوقابلا أرقو ءواولا فذحب (اوعراس) رفعج وبأو رماع نباو عفان أرق

 . “واولا تابثإب أرعراسرإ» ةرشعلا نم

 (اوعراس) ةلمج اهيف لزنتت ءعطقلاو فانئتسالا ىلع يه ىلوألا ةءارقلا

 . 177 /ىفتكملاو ء۲۱۷۷ /فقولا حاضيإ )١(

 ٠١. /فحصملا شماه ىلع دصقملاو 2894/١ ىدهلا رانم :رظنا )٢(

 . ٠١١ /نيبلاطلا ریمسو 2٠١7 /فحاصملا مسر يف عنقملاو ء۷١٤۳ /ناريحلا ليلد :رظنا (۳)

 هيجوت يف ينغملاو دت رم تاءارقلا ہوجو نع فشکلاو ء٢٤٢۲ ٢/ رشنلا :رظنا )2

 .١/5١١1تاءارقلا جيرخت يف رينتسملاو م۹٦٣۳ رشعلا تاءارقلا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠

 کس ورم فر سر

 هللا ةعاط نأل ء٭لوَیِلََو هلأ اوعيطاو#» ةلمجل لامتشالا لدب وأ «نايبلا ةلزنم

 اذه ىلع دعاسو «تلصف كلذلف «ةرفغملا ىلإ ةعراسم لوسرلاو

 . ؟”هيفلتخم ريغ نيرومأملاو «ةفلتخم ريغ رئامضلا نأ فانئتسالا

 هلأ اوعيطأو# : هلوق نم ءهلبق ام ىلع فطعلا ىلعف واولاب أرق نم امأو

 نوک فطعلا اذه ىلع دعاس دقو «ةلمج ىلع ةلمج فطع وهو ««لوسرلأو

 . ةحلاصلا لامعألاب رمألا ىلإ لوؤي هنكلو «ةرفغملا ىلإ ةعراسملاب رمألا

 ةءارق ىلعف «نيرابتعالا الك ىلع فقولا فلتخا نأ اذه ىلع بترتو

 اًفطعنم ريصي هنأل ءاّمات (نومحرت) ىلع فقولا نوكي واو الب (اوعراس)

 .نومحرت ىلع اًيفاك فقولا نوكيف واولاب هتءارق ىلع امأو ءهلبق ام ىلع

 نوكي هنأل ءواولا ةدايز عم مامتلا نع هتجرد تصقن امنإو) :ينومشألا لاق

 . هلبق ام ىلع اًقوطعم

 ك0 كلل

 وک دقف َكوُبَدَح ناي : یلاعت هلوق - ٤

 ۱۸٤[. :نارمع لآ] «ٍريِيَمْلا بتکلاو

 ربزلابو) : ماشلا لهأ فحاصم يف تبتك : ہہ پککلاو ربَرلاوإ# ةملكلا

 دعب ةدحوم ءاب ةدايزب (ربزلابو) رماع نبا أرق . *”امهيف ءابب «(باتكلابو

 )١( هوجو نع فشكلا :رظنا القراءات١/057"7.

 ۔۳۷ /فحاصملا نيب فالتخالا :رظنا )٢(

 .۳۸ ۔۳۷ /فحاصملا نيب فالتخالاو ء۹۸٥۱ /۱یدھلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( /فانتئالاو عطقلاو ء۳۸۹/۱فوقولا للع :رظنا ۱۳٤ .

 ۔ ۱۰۱ /نیبلاطلا ریمسو ء۳۳ /فحاصملا مسر يف عنقملاو 27141 /ناريحلا ليلد :رظنا )٥(



 هنع فّلُخِب ماشه أرقو .يماشلا فحصملا مسر قفاوت يهو «واولا

 فحصملا مسر قفاوت يهو ءواولا دعب ةدخوم ءاب ةدايزب (باتکلابو)

 .اًضيأ یماشلا

 امهنم ءابلا فذحب .««يتكلاو رزلوالف ةرشعلا نم نوقابلا أرقو
 .'''فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم

 يف نيفلتخم نيمسرب اتبتك (باتكلاو ربزلاو) : يتملک نأ نيبتي اذه نم

 ذإ ءاهب أرقي يتلا ةءارقلا عم فحصم لك مسر قفتيل «ةينامثعلا فحاصملا

 ىدحإ ىلع لدي ام كانه ناك امل دحاو مسرب اهلك فحاصملا يف تبتك ول

 . '"”نيتءارقلا

 اًقالتخا دجأ ملو ."”چ ریما يتكلاو# :هلوق ىلع ماتلا فقولاو

 .نيتءارقلا نيب فقولا يف ركذلاب اًريدج

 ا ُهوُلَعَم ام مكرو نم جرحا وآ مکشنآ اولا نآ ْميَلَع انک انآ ولو ۔ ٥
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 ٦٦[. :ءاسنلا] مہک ليَ

 . 'عفرلاب (ليلق) فحاصملا رئاس يف

 هوجو نع فشكلاو ء١٤٢۱ ١/ بدهملاو ء۱۸۵۰ /تاءارقلا ةجحو ء٢٥٤۲ /؟رشنلا :رظنا )١(

 .۳۸۵ /١تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ء۳۷۰۱ //۱ تاءارقلا

 .۸۰ /ينابرلا حتفلا :رظنا (0)

 ١/ لازغلل ءادتبالاو فقولا باتكو ء۲۱۴۳ /ىفتكملاو ء١٣٤۱ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 2١58/١ ىدهلا رانمو ء۲

 )٤( /نيبلاطلا ريمسو ء۱۰۷ /فحصملا مسر يف عنقملاو ء۸١٣۳ /ناریحلا ليلد :رظنا ٠١١.



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 ةقفاوم ةءارقلا هذهو «ءانثتسالا ىلع بصنلاب (اًليلق) رماع نبا أرق

 .ماشلا لهأ فحصم مسرل

 نم لدب هنأ ىلع ءماللا عفرب لييه رشعلا ءارقلا نم نوقابلا أرقو
 ةملكف .''!فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو ء(هولعف) يف واولا

 ةینامثعلا فحاصملا يف بصنلاو عفرلاب نيفلتخم نيمسرب تبتك (ليلق)

 ليلق) ىلع يدنواجسلا دنع فقولاو .اهلمحي يتلا ةءارقلا مسر لك قفاويل

 يف يرابنألا دنع نسح فقو وهو .بصنلا ةءارقل ضرعتي ملو «مات (مهنم
 ليلق الإ هولعف ام) يفاكلا فقولا نأ لوقلاو : ساحنلا لاقو .حاضيإلا
 . ؟””هامتب سیلو «(مهنم

 ن اوس ام لَع وح يصف -و دنع نیا زا عتاب كيد ہا یسفل٭ : هناحبس هلوق ۔٦

 .[ه# ۔ ۵٢ :ةدئاملا] ا کاش أَنِ كوم انماء نبل لویو )ل تیم دک مہا

 ماشلاو ةكمو ةنيدملا لهأ فحاصم يف تمسر وقير :ةملكلا

 «لوقيو# قارعلاو ةرصبلاو ةفوکلا فحاصم يف تمسرو «واو ريغب (لوقي)
 . ””واولاب

 عفرو واولا فذحب (ٌلوقي) رفعج وبأو رماع نباو ريثك نباو عفان أرق
 أرقو .ماللا بصنو واولا تابثإب (لوقيو) :بوقعيو ورمع وبأ أرقو .ماللا

 “اللا عفرو واولا تابثإب (لوقیو) ةرشعلا ءارقلا نم نوقابلا

 )١( تاءارقلا يف رشنلا :رظنا العشر٢/  ۲٥٢بذهملاو ١/ ۱٦٣٢ء فشكلاو ۳۹۲/۱«

 /ينابرلا حتفلاو ۸١.

 )٢( فوقولا للعو 216:4 /فانتتالاو عطقلاو ء۳۴۰۹ /فقولا حاضيإ :رظنا ٦٢٤/٢.

 . ٠٠١١ /نيبلاطلا ريمسو ء۱۰۷ /فحاصملا مسر يف عنقملاو «54”7 /ناريحلا ليلد :رظنا (۳)

 )٤( رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا  ۲٥٢/٢فشكلاو ء۱۹۰/۱ بذهملاو 5١١/١«

 تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ۲/۲٠ .



 ٥۸٤٣٤ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 ىلع فقي هنأل «نسح واو ريغبو واوب (لوقي) عفر نم :يرابنألا لاق

 قس (لوقی) نأل «(نيمدان) ىلع فتي نأ نسحي مل بصن نمو ہکنیبین

 . "”(اونمآ نيذلا لوقي)و ء(حتفلاب يتأي نأ هللا ىسعف) :هلوق ىلع

 مات عطق (نيمدان مهسفنأ يف اورسأ ام ىلع اوحبصُيف) : ساحنلا لاقو

 «(اونماء نيذلا لوقی) واو ريغب نوؤرقي مهنأل «نيمرحلا لهأ ةءارق ىلع

 نيذلا لوقيو) واولاب نوؤرقي مهنأل ءاّيفاك اًعطق نوكي نييفوكلا ةءارق ىلعو
 مامتلا ورمع يبأو قاحسإ يبأ نب هللا دبعو نسحلا ةءارق ىلعو ء(اونمآ

 ىلع اًمطع واولاب (اونمآ نيذلا َلوقیو) نوؤرقي مهنأل ء(نیمدان اوحبصأف)

 .'''(اونمآ نيذلا َلوقيو) (حتفلاب يتأي نأ هللا ىسعف) يأ «هلبق ام

 رس اك ورا هي ويم ي دي عسب ل يمول اس رےر ال ل صو سچ ہے

 ہو بجو مه موقي هللا ای فوسف نیو نع مکنم دت نم ًاونماء نیلا اہاتی ل٭ ۔۷

 :ةدئاملا] ۱٥٠١.

 . ""ةدحاو لادب (ٌدتري) فحاصملا ةيقب يف تمسرو .نيلادلاب

 نم نوقابلا أرقو «نيلادب (ددتري) رفعج وبأو رماع نباو عفان أرق

 تقفاو ىلوألا ةءارقلاف .ةددشم ةحوتفم ةدحاو لادب ٭ٌدَتِرلل ةرشعلا

 كفو .فحاصملا ةيقب تقفاو ةيناثلا ةءارقلاو «ىماشلاو ىندملا فحصملا
 .'“'!میمت ةغل ماغدإلاو ءزاجحلا لهأ ةغل ماغدإلا )( .ww ؟ یہ 1

 )١( ءارفلل نآرقلا يناعم ء۳۲۲ /حاضيإلا ١/ 2709يربطلا ريسفتو ٠١/٤٨۷ ۔ ٥٦٤۹ء

 يبطرقلا ريسفتو ٦/ ۲۱۸ريثك نبا ريسفتو ء۲۱۹ ۔ ١/1۸ .

 ۲٤٢. /ىفتكملاو ء۱۷۹/فاتتئالاو عطقلا ()

 ٥۳۸/١. فاحتإلاو ء۱۹۱/۲ رشنلاو ء٢٥۲ /صيخلتلاو 2577/5 ةركذتلا :رظنا (۳)

 )٤( /نيبلاطلا ريمسو ء۱۰۷ /عنقملاو «"448/ناريحلا ليلد ٠٠١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 ئرق هنأ رر مل هنأل ٠ رسکلا ةءارقلا ىف 0 «لادلا رسكب (ٌدتري نم)و

 رهظ نيفّعضملا نم ىناثلا نكس اذإ هنأل :لصألا رهف (ٌدتري» امأو «هب

 .اًباوص ناک مكّسمي نإ تئرق ولو ء(حرق مكسسمي نإ) : وحن فیعضتلا

 ةيناثلا تكرحو ةيناثلا ىف ىلوألا لادلا تمغدأ .ةذترب ر لصأو

 .'''نینکاسلا ءاقتلال حتفلاب

 نیا رخ هَل زادللو ڑھلو تیل لإ ايلا هٰرحْلا امو : ىلاعت هلوق -
 .[۲ :ماعنألا] (َتوُلِقَمَت الف نوف 2 وی

 مالب (رادلو) ماشلا لهأ فحاصم يف تمسر رادو :ةملكلا

 .'''نیمالب (ٌرادللو) فحاصملا رئاس يف تبتكو «ةدحاو

 ىلع ةرخآلا ءات ضفخو «ةففخم ةدحاو مالب (رادلو) رماع نبا أرق

 .ةفاضإلا

 ""فيرعتلا مالو ءءادتبالا مال :نيمالب رادو نوقابلا أرقو

 مالكلا يفو ءةرخآلا رادلا فاضأ هنأ ةفاضإلاب رماع نبا ةءارق هجو

 ماقم ةفصلا تميقأف .ريخ ةرخآلا ةعاسلا رادلو :ريدقتلاو «فذح

 :ريدقتلاو ٤[. :ىحضلا] ہک لوألا نم كل ريح 5 ار :لاق امک  فوصوملا

 نيب فالتخالاو 2777 /١راتخملا باتكلاو ء۱۸۲ /۲ هبارعإو نآرقلا يناعم :رظنا )١(

 .۳۹ /فحاصملا

 ٠١7. /نيبلاطلا ریمسو ء۱۲۴۳ /فحاصملا مسر يف عنقملاو ء۸٣٤۳ /ناريحلا ليلد :رظنا (۲)

 2859/١ فشكلاو ۲۰٤۲/۱ بذهملاو ء۹۷٥۲ /۲ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا (۳)

 4١ 50/7 ينغملاو



 ١ 8۸۵۰۰ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 يوميو ءرادلا ةفص ةرخآلا نأ ىلع رماع نبا ىوس ةعامجلا ةءارقو

 کر 31 “ا ا
 لأ رادلاو٭ :یلاعت هلوق كلذ

 (١) ٴ
 .' ههبشأ امو

 «[1594 :فارعألا] نو ےل ی

 فحاصملا يف تمسر ولو «نيتءارقلا لمتحتل نيمسرب تمسر ةملكلاف

 .نيتءارقلا تلمحت امل دحاو مسرب

 «يدنواجسلا دنع مات مکر ثول ىلع ةيآلا يف لوألا فقولا

 .'''ینادلا دنع مات درشي ىلع يناثلا فقولاو

 ےس ےس *٭ ي4 2 گپ صر ر

 وزله نِ اتل نيل هي یر يلق غنت رن لا ت ن کیچ یس ا ۹
 ٦۳[. :ماعنألا] ركشا نم ون

 نم فلأب اتص يفوكلا فحصملا يف تمسر : اتل :ةملكلا

 . "ءاتلاو ءايلاب (انتيجنأ) فحاصملا ةيقب ىف تمسرو «ءات ريغ

 دعب فلأب «اتضأ» رشاعلا فلخو «يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق

 ةنكاس ءايب (انتيجنأ) نوقابلا أرقو «بيغلا ظفلب ءات الو ءاي ريغ نم ميجلا

 'ٴ'فحاصملا مسرل ةقفاوم باطخلا ىلع ءاتلا لبق

 نمو ‹ 46 رهتوعدم :هلوق وهو «ةبيغلل ءاهلا هلبق نألف هاند أرق نم

 اًعبت نيفلتخم نیمسرب (اناجنأ) تبتك . ”باطخلا یلعف (انتيجنأ) أرق

 )١( ةيادهلا حرش :رظنا ۲/۲۷٦.

 ٦۷٤/٤. فوقولا للعو ء٢٠٥۲ /یفتکملا :رظنا (۲)

 . ٠١١ /نيبلاطلا ریمسو ء۱۲۳۴ /عنقملاو ۳٣۸ /ناریحلا ليلد :رظنا (۳)

 )٤( ةركذتلا :رظنا ۲/ ۳۲٦رشنلاو  ۲٥۹/۲فشكلاو ء۲۱۱/۱ بذهملاو ٣۳٤/٤ء

 ينغملاو ۲/٠٠٤ /رشبلا ءالضف فاحتإو 7١١.

 )٥( رشنلا :رظنا ٠٠٥۹/۲ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا م5

 . 37 هيتءارقلا لبقي ال هئإف دحاو مسرب تيتك ولو ‹ نيتءارقلل

 يأ «رامضإلا لامتحال (ةيفخو) ىلع فقولا زوجي (انتيجنأ) ةءارق یف

 فقولاو «مسقلاو طرشلا عامتجا (اناجنأ نئل) يفو «(انتيجنأ نئل) :نولوقي
 . "”نسح فقو ينومشألا دنع وهو «(نيركاّشلا نم) ىلع يفاكلا

 َلَتَف نيكِرْتْمْلا تت رڪ کر َكِإَدَكَوا» : ىلاعت هلوق - ٠
 .[11/ :ماعنالا] هواش َمِهِدلَوَ هل سرس ہے۔وہ

 :(مهئاكرش) ءايلاب ماشلا فحاصم يف تبتك :4ْمْهْراكُش#» :ةملكلا

 . واولاب اڪ فحاصملا رئاس يف تبتكو
 (ٌلثق)و لوعفملل ءانبلاب ءايلا رسکو يازلا مضب (نّیّز) رماع نبا أرق

 ؛(لتق) ردصملل هب لوعفم هنأ ىلع بصنلاب (مهدالوأ)و ءماللا عفرب

 .'اردصملا ىلإ فاضم (مهئاكرش)و

 لتقي نأ نيكرشملا نم ريثكل نّيز اًنّيزَم نأ رماع نبا ةءارق ىنعمو
 «يلقعلا زاجملا ةقيرط ىلع ءاكرشلا ىلإ لتقلا دانسإف «مهدالوأ مهؤاكرش

 نأل امإو مانصألل اًنابرق لتقلا ناك اذإ ءلتقلا ببس ءاكرشلا نأل امإ

 .كرشلا ةنايدب نومئاقلا مه لتقلا مهل اوعرش نيذلا

 نيبي بارعإلا نأل «مالكلا ةحاصف فلاخي ام اهيف سيل ةءارقلا هذهو

 ثيحب ؛رجو بصنو عفر نم فلتخم اهبارعإو ءاهعقاومو تاملكلا يناعم

 )١( /ينابرلا حتفلا :رظنا ۸٦.

 ۔٢٤٤ /۱ ىدهلا رانمو ء٣١۱۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملا ()

 /ناريحلا ليلد ء۱۹۷/۲ رشنلاو ء٢٦۲ / صیخلتلاو ء٣٦۳۳ 2 ۳۳۵/۲ ةركذتلا :رظنا (۳)

 .١٠؟ /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۳ /عنقملاو ء۸

 . ٠٠١/۲-٠١١ ينغملاو 457/١« فشكلاو ۲۲١/١ بذهملاو ء۴٢٦۲ /۲ رشنلا :رظنا (5)



 AV ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 فصولا اذه ىلع اهبيترت دعي الف ءاهيلع اهبارعإ رهاظ اهتاملكو ءەیف سبل ال
 فراعتم فلاخي امم ةيآلا يف سيلو «ةحاصفلاب لخملا ديقعتلا نم

 نال «لهس هيف رمألاو ءلوعفملاب نيفياضتملا نیب لصفلا الإ لامعتسالا

 يرشخمزلا غلاب دقو «هيلإ فاضملاو فاضملا نع اًيبنجأ سيل لوعفملا

 نم اهيف نعطو «ةرتاوتم ةحيحص ةءارق اهنأ قحلاو «ةءارقلا هذه در يف هريغو
 اولعجي نأ كئلوأب ىلوألا ناكو «يبارعإلا عضولاو يبرعلا لامعتسالا ثيح

 اهتفاضإو ةدعاقلا ديعقت ىلع اًرصانو «مهل ةجح اهلاثمأو ةءارقلا هذه نم

 اهيلع بیغشتلا لدب ءةحیحصلا ةيبرعلا تالامعتسالا نم اًديدج اًلامعتسا

 دعاوق طبض الإ اهب دصق ام يتلا «ةرصاحلا ريغ وحنلا تانّودم ىلإ اًدانتسا

 اهدري ال مهنع تتبث اذإ ةياورلاو) :لوقي ثيح ينادلا هللا محرو .ةيبرعلا

 . (اهيلإ ريصملاو اهلوبق مزلي ةعبتم ةنس ةءارقلا نأل ءةغل وشفو ةيبرع سايق

 فاك وهو (نومكحي ام َءاس) :هلوق ىلع ساحنلا دنع نسحلا فقولاو

 «ساحنلا دنع نسح (مهنيد مهيلع اوسبلّيلو) :هلوقو «ينومشألا دنع

 ام هَ اک ولو :هلوقو «ينومشألا دنع فاكو «يدنواجسلا دنع قلطمو

 امو ٌمُهَرَذَف# :هلوقو «ينومشألا دنع زئاجو «ساحنلا دنع نسح «هُوُنَُف

 . ن رمشألا دنع فاكو ساحنلا دنع مات ترتقي

 ہے

 رھپ

 .17” :فارعألا] ورک د ام ام اليل

 (نوركذتي) :ماشلا لهأ فحصم يف تبتك :4َنوُرَكَد ام :ةملكلا

 کن فح اصملا رئاس ىف تبتكو ءاتلاو ءايلاب

 ا

 ءا ريغ نم ءاتلاب چک نو لت

 )١( نايبلا عماج ١/ ٥۳٣٤ء /ةينامثعلا فحاصملا نیب فالتخالاو ء۱۱/۱ رشنلاو ٤٠١ .

  (۲ىدهلا رانمو ء٢٠۲۰ /فانتئالاو عطقلا ١/ ۲٥٣٢ء يدنواجسلل فوقولا للعو ٤۸۹/۲ .

 ) )۳/ينابرلا حتفلاو ء۲١۱۰ /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۳ /عنقملاو ء٣٥٣۳ /ناريحلا ليلد : رظنا ۸۸.



EAAمیرکلا نآرقلا يف ذ ءادتبالاو فقولا  

 «لاذلا فیفخت عم «ةبيغلا ىلع ءاتلا لثم ءايب (نوركذتي) رماع نبا أرق

 ةءارقلا هذهو «ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا ىلع اهنأ :ةبيغلا هجو

 . ىماشلا فحصملا مسرل ةقفاوم

 ءاتلا فذحب (نوركّذت) رشاعلا فلخو يئاسكلاو ةزمحو صفح أرقو

 مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو ءلصألا ىلع ءاج ہنآل «لاذلا فیفختو

 .يفوکلا فحصملا

 نأل كلذو «لاذلا ديدشتب (نورگذت) ةرشعلا ءارقلا نم نوقابلا أرقو
 هذهو .ةعراضملا ءات ةيناثلاو ؛باطخلا ءات ىلوألا .نوركذتت لعفلا لصأ

 . '"”يرصبلاو يكملاو يندملا فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا

 يكلو نيتءارقلا فالتخال اهيف ةينامثعلا فحاصملا مسر فلتخا دقو

 نيب فقولا يف اًفالتخا دجأ ملف فقولا امأ .فحاصملا يف مسرلا اهلمحتي

 يبأو يرابنألا دنع مات (ءايلوأ) ىلع فقولا نأ : رکُذ ام ةلمجو .نيتءارقلا

 ىلع فقولا نأو .يراصنألا دنع فاكو «يدنواجسلا دنع قلطمو «متاح

 ''یراصنألاو ساحنلا دنع فاکو «يرابنألا دنع ماتلا نم متأ (نورگذت)

 طظ ےک مص سک 27 ےہ

 کلا انده نأ اول یرتہل اک امو اذهل اده یزلآ وی دم ًاولاتوَف ۔ ۲

 ٤١[. :فارعألا]

 «(انك ام) واو ريغب ماشلا لهأ فحاصم يف تبتك : أك امو :ةملکلا

 ۔ ۱۱۸/۲ ينغملاو ء١/٤1٦ فشکلاو ۲۳۰/۱ بذهملاو ۲٦۷/٢ رشنلا :رظنا )١(

 ۔۸۸/ینابرلا حتفلاو ء۹

 شماه ىلع دصقملاو ء٢/٦۹٦ فوقولا للعو ء٠۲ /عطقلاو ء۳۳۷/فقولا حاضيإ (۲)

 . ٠١١ /فحصملا



 0 EAA :ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 يماشلا فحصملا قفاو دقو . 4اك امو واولاب فحاصملا رئاس يفو

 .'''نیقابلا ةءارق فحاصملا ةيقب قفاوو «رماع نبا ةءارق

 نم امأف «واولاب أرق نم ةءارق ىلع لهل اَْدِم# ىلع يفاكلا فقولا

 سيل فنأتسم هدعب ام نأل .نسح فقو وهف (انك ام) واو ريغب أرق

 يف اذك وهو «واوب اك اَمَول ةعامجلا أرقو :ينومشألا لاق ."”فوطعمب

 «فانئتسالا واو اهنأ :امهرهظأ :ناهجو اهيفو ءراصمألا فحاصم

 انك ام) :رماع نبا أرقو .ةيلاح اهنأ :يناثلاو .ةفنأتسم اهدعب ةلمجلاو

 فحصم يف يهو «لاحلاو فانئتسالا ةلمتحم ةلمجلا «واو نودب (يدتهنل

 . ”هفحصم يف امہ لك أرق دقف اذك نييماشلا

 فيض َنِدَِل همون ٹی أوبك يآ الملا ل : یلاعت هلوق - ٠١
 :۷۰٢[. فارعألا] ہو نی لس محل كرأ توقتا مم َنَماَءْنَمِل

 ےک رس ےھت سک ر 23

 لبق (واو) ةدايزب ماشلا لهأ فحاصم يف تبتك :#ألملا لق :ةملكلا

 . واو ريغب أملا لاقلف فحاصملا رئاس يفو ء(ًالملا لاقو) :(لاق)

 ىلع فطعلل كلذو ء(لاق) لبق واو ةدايزب (ًالملا لاقو) رماع نبا أرق

 نوقابلا أرقو .يماشلا فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو «هلبق ام

 )١( /عنقملاو ء٣٥٠۳ /ناريحلا ليلد :رظنا ٠٠١١ /نيبلاطلا ريمسو ٠١7.

 /بذهملاو «759 /رشنلاو ٠١١« /ريسيتلاو «504 /ةرصبتلاو ء۱۲۸۰ /ةعبسلا :رظنا )٢(

 . ۱۲۸/۲ ينغملاو ء۸

 شماه ىلع دصقملاو ء٦٤٦٦ ١/ لازغلل ءادتبالاو فقولا باتكو ء۱۳۸/۱دشرملا (۳)

 . ۲٣٣/۱ ىدهلا رانمو ء١٥٥۱ /فحصملا

 )٤( قباسلا ردصملا «يبلحلا نيمسلا :رظنا ١/ ۲٦٦.

 )٥( /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۳ /عنقملاو ء٣٥٠۳ /ناريحلا ليلد :رظنا ٠٠١١ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 ''!فحاصملا ةيقبل ةقفاوم ةءارقلا هذهو ء(لاق) لبق واو ریغب «ُةََمْلا ل٥

 ةعامجلا ةءارق امأو «فانئتسالا ىلع واولاب رماع نبا ةءارق تءاج

 .ةءارقلا فالتخا ىلع فقولا يف اًقرف دجأ ملو .فانئتسالا واو نودبف

 . "ير نّمإ# ىلع فقولا ءاملع دنع هيلع قفتملا فقولاو

 «َباَدَعْلا وس حَتوُموْسي توعرف لاء نم مڪار :هناحبس هلوق - ٤

 ١٤١[. :فارعألا]

 فلأو نونلاو ءايلاب فحاصملا رئاس يف تبتك : رہنا :ةملكلا

 مسرل ةقفاوم يهو ءروهمجلا ةءارق يهو ڪام اھدعب

 اي رک یم ميلا دمہ فب مالا لمآ فحاصم يف تك :فحاصملا

 ”٣ یماشلا رماع نبا ةءارقل ةق ةقفاوم (مكاجنأ) نون الو

 لبق امل دحاو مسرب تبتك ولف «نيتءارقلا لبقت ىتح نيمسرب تبتك دقو

 دنع فاك ةقباسلا ةيآلا سأر ىف (نيملاعلا) ىلع فقولا .نيتءارقلا

 ءرماع نبا ةءارق ىلع فقو الو تأ ةعامجلا ةءارق ىلع ينومشألا

 نيب هنكلو «اهيلع فقولا ينادلا رکذی ملو +7 یسوم مالكب لصتم هنأل

 فقولاو . رماع نبا ةءارق نود ةعامجلا ةءارق ىلع اهدعب امي ئدتبي هنأ

 )١( /؟ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا  277١رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ۳٤٤/١

 تاءارقلا هوجو نع فشکلاو ١/ »4517تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو  2١47/7حتفلاو

 ۔۹۰ /ينابرلا

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٥٥۰٤ /٢فوقولا للعو ء٤٤٢۱ /١دشرملا :رظنا (۲)

 . ۲۷۰ /۱یدھلا رانمو ء٦

 ء٥٢٥۲ / ١ رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ء۲۷۱/۲ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا (۳)

 حتفلاو ء۷۲ تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ء٤1۷٦ ١/ تاءارقلا هوجو نع فشكلاو

 . ٩۱ /ينابرلا

 )٤( /ءادتبالاو فقولا يف ءارقلا فالتخا رثأو ء۲۱۷۷ /۱ ىدهلا رانمو ء۰٢۲۷ /ىفتكملا ۳۳۱.



 ٴ(4۹۰ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 لدب (نولتقي) نأ نّيبلا نأل «ساحنلا دنع مامتب سیل (باذعلا ءوس) ىلع

 فقوب سيلو «هدعب ام فانئتسا ىلع ءینومشألا دنع فاك (باذعلا ءوس)

 . "”(مكنوموسي) نم الدب (نولتقي) لعج نإ

 مهوعبتأ َنِذْلأو راصنألاو رجلا َنِمَنولوأْلا َنوُفِسلاوإ :هناحبس هلوق - ©

 ٠٠١[. :ةبوتلا] معا روما كد ادبأ آي

 نم ةدايزب (اهتحت نم) ىكملا فحصملا ىف تبتك : اصل :ةملكلا

 هذهو (نم) فذحب نوقابلا أرقو .يكملا ريثك نبا ةءارقل قفاوم مسرلا اذه

 روهمجلا ةءارق ىلع (تحت)و .'''فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم ةءارقلا
 ) ساو . 7
 ۰ ””(نم) ب رورجم مسا ريثك نبا ةءارق ىلعو «ناكم فرظ

 لوبقب يأ ء(مھنع هللا يضر) :ىلاعت هلوق هربخ أدتبم نوقباسلا

 ةليلجلا معنلا نم هولان امب (هنع اوضر)و «مهلامعأ ءاضتراو ؛مھتعاط

 نم) وأ (نولوألا) ربخلا نوكي نأ يربكعلا ءاقبلا وبأ زوجو .نأشلا

 ةيآلا يف (نمؤي نم) ىلع اًفوطعم (نوقباسلا) نوكي نأو «(نيرجاهملا

 مل اًظرش نيعباتلا ىلع طرشو «ناوضرلا مهعيمجل هللا بجوأ . “ةقباسلا

 مهلامعأ يف مهب اودتقي نأ كلذو .ناسحإلاب عابتالا وهو مهيلع طرتشي

 )١( /فانتئالاو عطقلا  2.57١رانمو الهدى١/ ۲۷۷ .

 «١/584رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو 58٠« /؟رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا (۲)

 ۔. ۲ ينغملاو ٤١٥/٥ فشكلاو ء۳۲۲تاءارقلا ةجحو

 . ٠٠١ /؟ديجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلا (۳)

 )٤( جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو ء۲۳۲/۲ ساحنلل نآرقلا بارعإ :رظنا ٥٦٦٤/٢

 حورو ء٥٤٥٦ /٢دیجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلاو المعاني١١/1١4.
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 اوظفحيو ءاًءوس مهيف اولوقي ال نأ وهو ءلوقلا يف ناسحإب ءةنسحلا

 ©")يهقح يف نعطلاو بايتغالا نع مهناسل

 هنأ لمتحيف «نآرقلا رئاس يف (اهتحت) لبق (نِم) تابثإ ىلع ءارقلا قفتا

 عبني ىنعملا نأل ءروهمجلا ةءارق ىلع عضوملا اذه يف (نم) بتكي مل

 هذه تحت نم يرجتو «عضوم نم ىتأي هنأ ال ءاهراجشأ تحت نم ءاملا

 يرجتو «عضوم نم يتأت اهنأ ینعملاف نآرقلا رئاس يف امأو ءراجشألا
 .نيتءارقلا نيب فقولا يف اًفالتخا دجأ ملو .©"”راجشألا هذه تحت

 اما 2 رک

 :.۷ : ةبوتلا] ارو ارض اسم اودا فارم : هناحبس هلوق ۔٦

 واو ريغب ماشلاو ةنيدملا لهأ فحاصم يف تبتك : 4او : ةملكلا

 . (نيذلاو) واولاب فحاصملا رئاس ىفو «(نيذلا)

 ةياورلل اًعبت ءواو ريغب (نيذلا) يندملا رفعج وبأو رماع نباو عفان أرق

 هذهو «واولا تابثإب *تيلاو# نوقابلا ًارقو .مهفحصم مسر تقفاو يتلا

 نيمسرب ةملكلا هذه تبتك اَذِإ . ”فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم ةءارقلا

 .نيتءارقلا قفاوتل

 يف تفلتخا يتلا فورحلا هذه :مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاق

 )١( ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ٣/  2274يناعملا حورو ١١/١4.

 .۲۱۱/۲ رشنلا :رظنا (۲)

 /نامثع فحاصم مسر يف عيدبلاو ء۹٦ ٢٥٥ ٢٥ ۔ ٥٥ 55 /فحاصملا :رظنا (۳)

 . 51/4 /عنقملاو ء۷

 )٤( راتخملا باتکلاو ء۹۸ /ريسيتلاو ء٥٣۳٦ /ةرصبتلاو ء۳۱۸/ةعبسلا :رظنا ١/ ۳٦٢٣ء

 رشنلاو ء۲۸۰ / صیخلتلاو ۳۰۱ /ناريحلا ليلدو ۲۱۱/۲.



 . ع4۳ . ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 يذلا مامإلا يف ةخوسنم اهلك يهو «نيحوللا نيب ةتشم راصمألا فحاصم

 .'''فحصمب خسن امم قفأ لك ىلإ ثعب مث - هيد ۔ نامثع هبتك

 ريغ يف فانئتسالا ىلع اهفذحو «ةلمج ىلع ةلمج ةفطاع واولاف

 لبق (ميكح ميلع هللاو) ىلع ماتلا هفقوف واو ريغب (نيذلا) أرق نمف .فطع

 ةءارقب أرق نمو «(مهناينب لازي ال) هربخو أدتبم :(نيذلا) نآل «ةيآلا

 ۔'''نیذلا مهنمو :ىنعمب تاو نييفوكلا

 لإ تنك لَه قر احبس سہ هور ابنك انئلع لث یک :ىلاعت هلوق - 7

 ۔[۹۳ :ءارسإلا] هوشی ارش ر

 ء(لاق) فلأب يماشلاو يكملا فحصملا يف تبتك : لل ةملكلا

 .'''فلأ ريغب لل فحاصملا رئاس يفو

 مسرل ةقفاوم ؛يضاملا لعفلا ىلع (لاق) رماع نباو ريثك نبا أرق

 مسرل ةقفاوم ؛رمألا ىلع لف نوقابلا أرقو .يماشلاو يكملا فحصملا

 ولو «نيترتاوتم نيتءارق لبقتل نيمسرب تبتك دقو .'''فحاصملا ةيقب

 . ةيناثلا ةءارقلا تلبق امل دحاو مس رب تمسر

 هيلع حرتقا نمل ۔ ةي  هباوجب نذؤت رماع نباو ريثك نبا ةءارقف
 . ”هباوج نوكي فيك هل هللا نم مالعإ نيقابلا ةءارقو .تايآلا

 )١( /نآرقلا لئاضف باتك ۳۳۳ .

 . ۲۹۸ /یفتکملاو ۰۲٤۳ /فانتئالاو عطقلا (۲)

 حتفلاو 2٠١ /نیبلاطلا ريمسو ء١۱۲/عنقملاو ء٣٢٥۳ /قباسلا ردصملا :رظنا (۳)

 .۹۰ /ينابرلا

 فشكلاو ۳۹۰/۱ رشعلا تاءارقلا يف رشنلاو ٦۷۱ /ةرصبتلاو ء۴۳۸۰ /ةعبسلا :رظنا )٤(

 . ٠٠١٦/۲ تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو 207/7 تاءارقلا هوجو نع

 )٥( /؟ةيادهلا حرشو ء۱۲۲ /5 يلع يبأل ةجحلاو «485 /اراتخملا باتکلا ۳۹۰.
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 رمألاب أرق نم ةءارق ىلع ء(ہؤرقن اًباتك) :هلوق ىلع ماتلا فقولا

 :كلذ لوقي نأب - ليي  لوسرلل - قي هللا نم رمأ فانئتسا هنأل ء(لق)

 ہدعب ام نأل .فاك (ہؤرقن اًباتك) ىلع فقولاف (لاق) ربخلا ىلع أرق نمو

 . "”كلذب لصتم وهف - ةي  لوسرلا نع ربخ
 .[- :فهكلا] امامن اح ندا یر کل ت ددر نیکو : نک هلوق ۔۸ رس ےس کوک ۱یم ےس

 ماشلاو ةكمو ةنيدملا لهأ فحاصم يف تبتك : ایل :ةملكلا

 ةيقابلا فحاصملا ىف تمسرو «ةينثتلا ىلع ءاهلا دعب میم ةدايزب .(امهنم)

CY) . > 
 . ميم نود انو

 يندملا فحصملا مسرل ةقفاوم ء(امهنم) رماع نباو ريثك نباو عفان أرق

 فحصملل ةقفاوم ةءارقلا هذهو امت نوقابلا ًارقو .یماشلاو يكملاو

 . ””يفوكلاو يرصبلا

 «[۴۲ :فهكلا] بع ْنِم نیدنَج امهم المج :هلوق ىلع در ةينثتلاف
 , o : فهكلا] هنن لدو : هلوق ىلع در ديحوتلاو

 «ةينثتلاو دارفإلاب نيهجولاب أرق نمل «اَبلَقنُم# :هلوق لع ماتلا فقولا
 ينامعلا ىريو ءساحنلا دنع نيتءارقلا نيب فقولا يف اًقالتخا دجأ ملو

 (o) كا . ےگ
 ۰ نسح هنآ ينومشالاو

 )١( ىدهلا رانمو «نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء٣٣٦۳ /ىفتكملا 471١/١ .

 )٢( /نيبلاطلا ريمسو ء١۱۲ /عنقملاو ء٣٥۳٠ /ناريحلا ليلد :رظنا ٠٠١ /ينابرلا حتفلاو ۹۷.

 *٦« /۲ فشكلاو ء١٠٠٤ ١/ بذهملاو ء۳۱۱/۲ رشنلاو ء٤٦ ٢/ ةركذتلا :رظنا (۳)

 . 1V ۔-۔۸۶77۲ ينغملاو

 ٦۹٦/٦. راتخملا باتكلا (:)

 )٥( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠٠١ ىدهلا رانمو ء۸/۱٥۳ دشرملاو ٦٤٤/١ .



 : فهكلا] ربح یر هيف يف کم امل :ىلاعت هلوق ۔۹

 «نينونب (ينتخم ام) ةکم لهآ فحصم يف تبتک : ہک یکم ا : ةملکلا

 رئاس يف تبتكو ءادامع تلخد ةيناثلا نونلاو ءلعفلا مال ىلوألا نونلا

 .ءايلا وهو ءرمضملا مسالل اًدامع 4كم ام## ةدحاو نونب فحاصملا

 مال ىلوألا نونلاف ءلصألا ىلع نينونب (يننكم ام) ريثك نبا أرق

 مسرل ةقفاوم ىهو یایلا وھو رمضملا مسالل اًدامع تلخد ةيناثلاو «لعفلا

 .ىكملا فحصملا

 ةدّدشم ةدحاو نونب 4 یكَماَمل ةرشعلا ءارقلا نم نوقابلا أرقو
 هذهو «ةيناثلا يف تمغردأو ىلوألا تنكس نانون تعمتجا «ةروسكم

 ("”فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم تاءارقلا

 ىلع فقولا يف اًقالتخا دجأ ملو ."”ىنومشألاو «يراصنألاو «لازغلاو

 ٠ - ےل خیا وهو ٍضرَلاَو ءامسلا لوقا ملي نر َلاَق» : ىلاعت هلوق 4

 :ءايبنألا] ٤[.

 رئاس ىف تبتكو «(لاق) ةفوكلا فحاصم ىف تبتك لاتا :ةملكلا

 .(ٌلُق) فحاصملا

 )١( /ينابرلا حتفلاو ء۱۷۰۳ /نيبلاطلا ريمسو ء١۱۲ /عنقملاو ء٣٣٥۳ /ناريحلا ليلد :رظنا ۹۸.

 «١/518راتخملا باتكلاو ء۱۱۹/ ریسیتلاو ٠٥۸١ /ةرصبتلاو ء٤٠٤٠ /ةعبسلا :رظنا (۲)

 ۳۹٦/۲. ينغملاو 24١١/١ بذهملاو ء۷۳ /مظانلا نبال ةبيطلا حرشو

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۸۲٦۱ /١لازغلل فقولا باتكو ء٣٦٦۳ /دشرملا (۳)

 ٤٤۹ //١ىدهلا رانمو ء۳
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 أرقو ءربخلا ىلع ىر َلاَقل :مصاع نع صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق

 هراثيإف ءرهجلاو رسلا لمشي ماع لوقلاو . ملا ىلع (يبر لق) :نوقابلا

 ةغلابملا نم كلذ يفو .ةدحاو ةريتو ىلع نيرمألاب یلاعت هملع نأب ناذيإلا

 .''یلاعت هملع ةطاحإ ىف

 .(ميلعلا) ةيآلا ةياهن ىلع ينومشألاو يراصنألاو ساحنلا فقو

 (ضرألاو) یلع فقولا نأ ينومشألاو يراصنألا یریو ءاّبفاک اًمقو هلعجو

 .فقولا يف اًقرف نیتءارقلا نيب دجأ ملو ."'زئاج

 کایتتتَتَم نر تاک شرالاو توا نأ اَيُك نیلا رپ روا - ۱
 .[۳۰ :ءايبنألا]

 نيب واو ريغب (ملأ) ةكم لهأ فحاصم يف تبتك : چلو :ةملكلا

 .'''گلوآف فحاصملا رئاس يفو ءماللاو ةزمهلا

 مالك هنأ ىلع «ةزمهلا دعب يتلا واولا فذحب (ملأ) ريثك نبا أرق

 واولا تابثإب روا نوقابلا أرقو .يخيبوتلا ماهفتسالل ةزمهلاو «فنأتسم

 «يراكنإلا ماهفتسالا ةزمه دعب رّدقم هيلع فوطعملاو ءةفطاع اهنأ ىلع

 مه ضرألا نی هلا اودھ را :ىلاعت هلوق وهو قباسلا مالكلا هيلع لدي

 . ”فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو 7١[« :ءايبنألا] 6َتوٌرِشْن

 )١( السبعة/٦٢۸ء صيخلتلاو «9*5 /۲ةركذتلاو ء۷١۱۲ /ريسيتلاو «59”ةرصبتلاو ”27

 /؟رشنلاو 757.

 . ١4 /١ا/يناعملا حور :رظنا )"۲(

 .۳۱ /٢یدھلا رانمو ء۳۲۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ۳۳۰ /فانتئالاو عطقلا (۳)

 )٤( /عنقملاو ء٢٣٥۴ /ناريحلا ليلد : رظنا  ۰۱٠۰۸/ينابرلا حتفلاو ء۳١۱۰ /نيبلاطلا ريمسو ۹٩ .

 )٥( رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ء۳۲۳/۲ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا ۳٣/٢



 ءاهتنال .يًامهتشنفف# :هلوق ىلع يدنواجسلا دنع قلطملا فقولا

 قرف الو « فاك فقو يراصنألاو ينامعلا دنع وهو ںابخالا ىلإ ماهفتسالا

 نیب دجأ ملو . ١"دسح فقو هنأ ينومشالا ىريو .حلطصملا يف الإ مهنيب 01 220 م 7 . ۰ 5 .٠

 .فقولا ىف اًقرف نيتءارقلا

 (©) ملا رنا برو عبستلا توما بر نم لفالف :ىلاعت هلوق ۔۲

 راج الم بب وو وید لڪ وک وي نمف © تروقتل القأ لف لپ ںولوقیس
 ۸٩[. ۔ ۸۲ :نونمؤملا] هورس نا لف ول رولو + كت ٹک

 يف فلألاب (هللا) ةرصبلا فحصم يف تبتك : 4 دل 9 :ةملكلا

 ديبع وبأ لاق . اهيف فلأ ريغب لإ فحاصملا ةيقب يف تبتكو .نيعضوملا

 ماللا حتفو «لصولا ةزمه تابثإب (شا) بوقعيو ورمع وبأ أرق

 .امهيف ةلالجلا ظفل نم ءاهلا عفرو ءامهميخفتو
 "”نيمالبو لصولا ةزمه فذحب لإ نيعضوملا يف نوقابلا أرقو ٤ 8 7 30 . ےس ؟

 عيمج يف تبتك ولو .ةيقابلا فحاصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو

 ۳۸ ۔ ۳۷/۲ تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ء۱۱۳/۲ تاءارقلا هوجو نع فشكلاو =

 . 49 /ينابرلا حتفلاو

 )١( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء١٠٠۷ /؟ فوقولا للعو ۳۹۹/۲ دشرملا ٠۳۲٤

 /؟ ىدهلا رانمو 5”7.

 ينابرلا حتفلاو ء۱۰۳ /نيبلاطلا ریمسو ء١٥۱۲ /عنقملاو ء٣٣٥۳ /ناريحلا ليلد :رظنا ()

 ۔/

 رشعلا تاءارقلا يف رشنلاو ء٤٣٤۳ /صيخلتلاو ء٤٥٦٥ /؟ةركذتلاو ء۷٤٤٦ /ةعبسلا :رظنا (۳)

 ء١۱۳۰ /۲تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ء٦٦ /؟رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ء۷۲

 . 1٠٥ /" تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو
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 ؟رادلا بر نم :كلوقك «باوجلا رهاظ ىلع يهف فلألا تابثإ امأف

 ىنعملا ىلع باوجلا جرخف فلألا طاقسإ امأو ءدیز :لاقي نأ باوجلاف

 لاقف ؟دبعلا بر نم :لاق نم لحم كلذ لحم راصو .ظفللا ىلع ال

 «ىنعملا ىلع رخآلاو «باوجلا رهاظ ىلع امهدحأف .ورمعل :لوؤسملا

 :رماع ينب ضعبل ءارفلا دشنأو ."'"كّلولا نع نائبني اًعيمج امهنأل

 ٌريسأ ال عجاوتلا ٌَعَجتنااذإ اسمر ٌريصأس يننأ ملعأ
(I4 ريزو :مهل نوربُْشُملا لاقف ؟متْرْفح ْنَمِل :نولئاقلا لاقف 

 "يزول :ريدقتلاو ءىنعملا ىلع باوجلا جرخف

 دنع قلطمو «ىنادلا دنع نيتءارقلا ىف هلل) ىلع فاك فقولاو

 «*!يراصنألاو ينامعلا دنع حلاصو «يدنواجسلا

 وأ امو اِ واق ل ينس ہد کلا يف شا مک ری : ىلاعت هلوق ۔٣

 : نونمؤملا] رکن نم کک ڈی أ تال نإ لف اگڑ) نامل لكس موب سم

 ۲۱۲۱٣. ۔ 7۲۲

 رئاس يفو ء(لق) ةفوكلا فحاصم يف تبتك :«َلق## :ةملكلا

 . '*0(لاق) فحاصملا

 )١( يلع يبأل ةجحلا :رظنا ٥/ ۳۰۰ةيادهلا حرشو 2170/5 فشكلاو ء٣۳۰۱ ۔ ”/

TY ٦۔ 

 .۹۳/۲عبسلا تاءارقلا بارعإو ء٢٢٤۲ /؟ءارفلل نآرقلا يناعم )٢(

 . ٥۹٩ /؟راتخملا باتكلا (۳)

 شماه ىلع دصقملاو ء۷۳۲/۲فوقولا للعو ء٣٤٤٦ /٢دشرملاو ء٤٤٦ /ىفتكملا )٤(

 ۳٣۷ /فحصملا

 )٥( /راصمألا فحاصم ءاجه ٠٠١



 2 ع44  ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 ظفل ام دارأ .يئاسكلاو ةزمحو ريثك نبا رمألا ىلع (متثبل مک لق) أرق

 أرقو . ي  هلوسرل هللا نم اًرمأ ءدمحم اي لق :يأ - ## ۔ ليربج هب

 ناينعملاو لكك يبنلا نع ةياكحلا ىلع هب ىتأ ''”ربخلا ىلع رقم نوقابلا

 . نابراقتم

 دنع فاك 4در ىلعو نامل ىلعو نيل ىلع فقولا
 ىدهلا رانم يف ينومشألاو ءدصقملا يف يراصنألاو ءدشرملا يف ينامعلا

 .""رمألاب أرق نمل ماتو ءرابخإلاب أرق نمل
 007 ےس ااا a SL ر وسر

 ٢٢[. :ناقرفلا] ايز هكا لو ممل هامل یَقنَت موَيوإ» :كڪ هلوق ۔٤

 5 . ج . . ہک 5
 يفو «نينونب (لزننو) يكملا فحصملا يف تبتك : ہہ لزو ل٭ :ةملكلا

 . '”ةدحاو نونب فحاصملا ةيقب

 .مهيلع لعفلا عاقيإب ٌبصن ةكئالملاو «نينونب (ُلِزْنُتو) ريثك نبا أرق
 .ةكئالملا نحن ُلزنْنو :ریدقتلاو

 هنأل ءماللا حتفو يازلا ديدشتو ءةدحاو نونب «َلّيو نوقابلا أرقو

 مسر قفتيل كلذو .لعافلا نع بئان فر ةكئالملاو «هلعاف مسي مل ام لعف

 لوزن كلوق دح ىلع فکئالملا لوزن (َلٌدْنو) .“*ۃءارقلا عم فحصملا

 رشنلاو ۱۳۰ /ريسيتلاو ء۱۷ /ةرصبتلاو ء٤٥٤٦ ۔ ٦٥٤/٢ ةركذتلاو «554/ةعبسلا )١(

 ء۶۲

 . ٤١١/١ ىدهلا رانمو ء۶۹۸٦ /۲ راتخملا باتكلاو ء٣٣٦۳ /ىفتكملا (۲)

 . ٦1۹/۲ ىدهلا رانمو ۱۳٣۹ /دصقملاو ٦٤٤/٢ دشرملا (۳)

 ينابرلا حتفلاو ء١٤۱۰ /نيبلاطلا ريمسو ء١٥۱۲ /عنقملاو ء٢٣٥۳ /ناريحلا ليلد :رظنا )٤(

/ 0 . 

 نع فشكلاو 2551/7 رشعلا تاءارقلا يف رشنلاو ء٦٢٦٦ /”راتخملا باتکلا :رظنا )٥(

 .۹۱-۔ ۹۰/۳ تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ء٥١٤٠ /۲ تاءارقلا هوجو



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠۰

 هنم فيخ دقو «لوق ليق دقو «بورضم برضو ءدوعصم دوعصو «لوزنم
 ماتلا فقولاو ."'”ةءارقلا هذهل هب جتحي ام لثمأ هنإف كلذ فرعاف .فوخ

 ينومشألاو ءيراصنألاو «ينامعلاو ءساحنلا دنع ايزل :هلوق ىلع

 . ”ںيتءارقلا ىلع

 ٥ :ءارعشلا] 4 يحيل زیا لع وتو : یلاعت هلوق ٢١۷[.

 ماشلا لهأو ةنيدملا لهأ يفحصم يف تبتك : ريو :ةملكلا

 عفان أرق ."”واولاب لوبو فحاصملا ةيقب يف تبتكو ءءافلاب (لكوتف)

 تبتكف ء(لکوتو) نوقابلا أرقو «ءافلاب (لكوتف) رفعج وبأو رماع نباو
 . “اهب أرقي يتلا ةءارقلا عم فحصم لك مسر قفتیل نيمسرب

 نب بِ وا تنا ال وأ اًديركك انام ,EST :ىلاعت هلوق ۔٦

 ۔[٢٢ :لمنلا] گن

 «نينونب (يننيتأيل) يكملا فحصملا يف تبتك :4 ىيا : ةملکلا

 . ةدحاو نونب یَیتأَلف فحاصملا ةيقب يف تبتكو

 أرقو «ةياقولل ةيناثلاو ديكوتلل امهادحإ «نينونب (يننيتأيل) ريثك نبا أرق
 . 9ءايلا ةبسانمل ترسك ديكوتلا نون يه .ةدحاو نونب چپ یَيِتأَِله نوقابلا

 .17/19يناعملا حور (١)

 ۔۸۸ /۲یدھلا رانمو ء٣۲٦۳ /دصقملاو ء٤٤٦٣ /٢دشرملاو ء /فانتئالاو عطقلا (۲)

 . ٠٠٤ /نيبلاطلا ريمسو 2١1١ /عنقملاو ء٢٣٥۳ /ناريحلا ليلد :رظنا (۳)

 ء۹۷/۲ رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ۳۳٠/۲ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا )٤(

 . ٠١١/۳ ينغملاو ء١١٠٠ /۲ تاءارقلا هوجو نع فشكلاو

 )٥( /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۷ /عنقملاو ء٣٥۳٥ /ناريحلا ليلد :رظنا ٠٠١ .

 )٦( /؟رشبلا ءالضف فاحتإو ء٢٢٥۲ /٢رشنلاو ء۳٣٥۳ /صيخلتلاو ء٤۷٤٦ /۲ةرکذتلا ۳۲٢٣ء

 راتخملا باتكلاو ۲/ ٠٤١ .

© 



 مها ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 نيقابلا ةءارقو «يكملا فحصملا مسر عم تقفتا ريثك نبا ةءارقف

 .'''فحاصملا ةيقب تقفاو

 ينامعلا دنع فاكو «ساحنلا دنع مات نئ نَطْلَس 9 ىلع فقولا

 .'''ینومشألاو يراصنألاو

 نت نمو ءوِدنع ْنِم یدل ٥اک نِ معآ یر ىموم لاو : ىلاعت هلوق ۔۷
 .[۴۷ :صصقلا] (َنوُملدَطلا ُحِلْفي ال هن راَدلأ ةبقدَع هل مغ

 ت ر

 «(ىسوم لاق) يكملا فحصملا يف تبتك : ہک ٰیموم لاتو :ةملكلا

 ىلع «واولاب ٭لاَقوف فحاصملا رئاس يف تبتكو ء(لاق) لبق واو نودب
 (۳) .+۔..

 نبا ةءارقف .4”*2َلاَفَو نوقابلا أرقو ءواولا فذحب (لاق) ريثك نبا أرق

 . ”فحاصملا

 يبنلا نع اًعم نيتءارقلا اوقلت نیملسملا نأل كلذك كلذ ناك امنإو

 ضعب نم اهوطقسأو «فحاصملا ضعب يف - ؤو - ةباحصلا اهتبثأف لل ۔

 ةلهجلا ضعب هنظ ام ىلع كلذ سيلو .ةمألا ىف نيتءارقلا ةضافتساب اًناذيإ

 ء۹۹/۲ رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ۱۳۳۷ /رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا )١(

 ٠٠١. ۔ ۱۰۴/۳ تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ٠٠٠٤/۲ تاءارقلا هوجو نع فشكلاو

 . ٠١۹/۲ ىدهلا رانمو ۰۳۷۸ /دصقملاو ۰٤۹۳ /دشرملاو ء۳۷۹ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (؟)

 ٠١. 5 /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۷ /عنقملاو ۳٥٣ /ناريحلا ليلد :رظنا (*)

 باتكلاو ءال؟ 4 /؟عانقإلاو ء۱۳۹/ریسیتلاو ء1۲۷٦ /ةرصبتلاو ء٤4٦/ةعبسلا )٤(

 . ٦٦۳ /۲ راتخملا

 هوجو نع فشكلاو ء١/٥۱۱ بذهملاو ٠۳٤١/٤ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا )٥(

 . ٠١١/۳ رشعلا تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ۸۷١/۲ تاءارقلا
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 ءامهدحأ حیحصلا نأو ءاهفذح يف وأ ءواولا تابثإ يف تهس ةباحصلا نأ

 نان ٭ : هلوق ىلإ ىرت الأ «ناصقنلاو ةدايزلا نم سورحم فحصملا نأ

 هيدي نیب نم للا ياي الم : هلوق ىلإو «[9 :رجحلا] وظف مک اَنِإَو رگلا اتر
 !؟'[۲٤ :تلصف] ههل نم اَلَو ۲۴ لي جم ے

 ىلع (راَّدلا ةبقاع) :هلوق ىلع يدنواجسلا دنع قلطملا فقولا

 .''”نیتءارقلا ىلع كلذك ینومشألاو يراصنألا دنع فاك وهو «نيتءارقلا

 َنُرُكْنَم دانا مهيا ةَلَِع امو ورت نم وڪيل م :یلاعت هلوق ۔۸

 ٤٣[. :نسي]

 (تلمع امو) : یفوکلا فحصملا یف تبتك :#هْنَلِمع اَمَولم :ةملكلا

 . "”ءاهلاب 4ُهَتلِوَع امو فحاصملا رئاس يف تبتكو .ءاتلا دعب ءاه ریغب

 (تلمع امو) رشاعلا فلخو يئاسكلاو ةزمحو مصاع نع ةبعش أرق

 ءارقلا نم نوقابلا أرقو .يفوكلا فحصملا مسرل ةقفاوم ءاهلا فذحب

 .فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم ء''ءاھلا تابثإب «ُهَتكِعَع امو ةرشعلا

 رج رح ےہ ےس

 ةنلمع اموا٭ :هلوق تلعج اذإ نسح فقو وه ور نم اڪ ايل »
 نم ةءارق ىلع فقولا غوسيو هجولا اذه هجتي امنإو «يفنلا ىنعمب مهيأ

 هعضوم نوكيو «يذلا ینعمب (ام) لعجي هنإف اهتبثأ نم امأف .ءاهلا فذح

 . مھیدیأ هتلمع اممو هرمث نم اولكأيل هانعمو «(هرمث) ىلع اًمطع اًضفخ

 )١( /؟راتخملا باتكلا ٠١١ .

 )٢( /دصقملاو ء۷۸۰ /٢فوقولا للع :رظنا  279٠/؟ىدهلا رانمو ٠٠١ .

 ٠١. 5 /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۷ /عنقملاو ۳٥٣ /ناريحلا ليلد :رظنا (۳)

 )٤( تاءارقلا يف رشنلاو ء۳۴۸۰ /صيخلتلاو ء۱۲١٦ /؟ةركذتلا :رظنا العشر٢/ ۳٥٣۳

 ينغملاو ء٢/٦۲۱تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ء۷١٦۱ /٢رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو

 هيجوت يف القراءات٢/  217١5/ينابرلا حتفلاو ١١8 .



 هل ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 نيب لصفت كنأل (ورَمُت نم) :هلوق ىلع هجولا اذه يف فقوي الو

 .''"فاك نيهجولا يف (مهيديأ) ىلع فقولاو .هيلع فوطعملاو فوطعملا

 .[14 :رمزلا] نوه ایا دبع فورمات ونا َرْبَعَمَأ لإ : یلاعت هلوق ۔۹

 (يننورمأت) ماشلا لهأ فحاصم يف تبتك : كرمت :ةملكلا

 ."”4َقَورمْأَتال ةدحاو نونب فحاصملا ةيقب يف تبتكو .نينونب

 ةحوتفم ىلوألا «نينونب (يننورمأت) ناوكذ نبا نع فلخب رماع نبا أرق

 ."”يماشلا فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو .ةروسكم ةيناثلاو

 هذهو ةففخم ةروسكم ةدحاو نونب (ينورمأت) رفعج وبأو عفان ًارقو

 . يفوكلاو يرصبلاو يكملاو يندملا فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا

 نون ماغدإ ىلع ةددشم نونب «ِقَورُمَأَتا ةرشعلا ءارقلا نم نوقابلا أرقو

 يندملا فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو «ةياقولا نون يف عفرلا

 ىلع دوها امأ# ىلع فقولاو .؟*”يفوكلاو يرصبلاو يكملاو

 . 0*2 .تءارقلا

 اک نزلا بقع ناک يك ارم سيال نوري موا : ىلاعت هلوق - ۰
 2 ےس یک ےس

 سا مہ وم شے 2م مرد
 تاک امو وودي لا ہَلَحأَم ضال یف ااو هو مهم دس مُهاوک ھل نم حکم رْصرہ 7 4 E o ا ےہ پہ « ورم ےہ اک مہ

 .[؟١ :رفاغ] *6ٍقاو نم ولا

 )١( :رظنا المرشد٢/ ٣۹۲ /۲یدھلا رانمو ء٤٤٦٥ /دصقملاو ء۰۹۳٦ ۔ ۱۸۸ .

 ٠١. 4 /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۷ /عنقملاو ء٣٢٥۳ /ناريحلا ليلد :رظنا (۲)

 . ٠١۷ /عنقملا :رظنا (۳)

 )٤( /۲رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ء٣٣٦۳ /٢رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا ٠۱۹۲ء

 تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو 2719/7 تاءارقلا هوجو نع فشکلاو ۲۰۸/۳ .

 )٥( /؟ىدهلا رانمو ء٤٤٦٥ /دصقملاو ء٦۳٣٦ /٢دشرملا :رظنا 77١.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 (مكنم َّدشأ) ماشلا لهأ فحصم يف تمسر :4مُهيظ :ةملكلا
 . "”ءاهلاب مهني دشا فحاصملا ةيقب يف تمسرو ءفاکلاب

 ريمضب هميم نوقابلا أرقو ؛باطخلا فاكب (مكنم) رماع نبا أرق

 ةءارقف . ہک اورظف ضرألأ يف اوري روف :هلبق نأل ءقایسلا ىلع اًيرج ةبيغلا

 ةيقب ةقفاوم نيقابلا ةءارقو «يماشلا فحصملل ةقفاوم رماع نبا

 .واولا وهو لصتملا ريمضلل ديكوت (مه) لصفنملا ريمضلاو ء''فحاصملا

 ىلع فقولاو ."”تافتلالا ةغيص ىلع تءاج (مكنم) رماع نبا ةءارقو

 . ''”فقولا ءاملع ةرهمج دنع فاك (مهلبق نم) :هلوق ىلع نيتءارقلا

  ۳١ر غَيَلَو موم لتفَأ نورد توغر لاکو : ىلاعت هلوق ۔ 28

 :رفاغ] هد اسُدلَا ضا ف َرهظُي نأ وا ڪيو ل ل ٢٢[.

 نأ وآله ةفوكلا لهأ فحصم يف تبتك :«َرِهظُي نأ وأ :ةملكلا

 . ””(رهظُي نأو) فحاصملا ةيقب يف تبتكو ءواولا لبق ةزمه ةدايزب ره
 ىلع (وأ) نم الدب واولاب (ًرهظُي نأو) رفعج وبأو ورمع وبأو عفان أرق

 .يرصبلاو يندملا فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو «فطعلا واو اهنأ

 :(وأ) نم الدب كلذك ةحوتفملا واولاب (نأو) رماع نباو ريثك نبا أرقو

 مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو (رهظ) عراضم ءاهلاو ءايلا حتفب (رهظَي)و

 .يماشلاو يكملا فحصملا

 ع

Af 

 ب نأ فاخأ نإ لی

 )١( /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۷ /عنقملاو 25557 /ناريحلا ليلد :رظنا 5 ٠١.

 )٢( ينغملاو 2.550 /5 فشكلاو ء۱۹۲/۲ بذهملاو ء٣٣٦۳ /؟رشنلا :رظنا 27١8/9

 /ينابرلا حتفلاو ٠٠١ .

 ٤٠١ /٤۲يناعملا حور :رظنا (۳)

 .777/7ىدهلا رانمو ۰٤1۹ /دصقملاو «557 /٢دشرملا :رظنا )٤(

 )٥( /ناريحلا ليلد :رظنا ٠٠٠۷ /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۷ /عنقملاو 5  2٠١/ينابرلا حتفلاو 1١ .



 هدم ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 (ًرهظي)و ,(وأ) واولا لبق ةزمه ةدايزب (نأ وأ) بوقعيو صفح أرقو

 .يفوكلا فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو ءءاھلا رسكو ءايلا مضب

 (نأ وأ) رشاعلا فلخو يئاسكلاو ةزمحو ةبعش ءارقلا نم نوقابلا أرقو

 فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو ءءاھلاو ءايلا حتفب (ًرَهظَي)و

 ءاملع ةرهمج دنع داسا :هلوق ىلع ماتلا فقولاو .''يفوکلا

 . '"”فقولا

 نع أوُفْعَيَو کیری َتَبَسك اف ٍةوبصُم نم مُكَبَأ امو : یلاعت هلوق ۔٢۲
 ۰ :ىروشلا] 4 رنک

 ريغب (امب) ماشلاو ةنيدملا لهأ فحاصم يف تبتك :4اَمّق# :ةملكلا

 . ””ءابلا لبق ءافلاب امم فحاصملا ةيقب ىف تبتكو ءءابلا لبق ءاف

 ةقفاوم ةءارق هذهو ءاف نودب (امب) رفعج وبأو رماع نباو عفان أرق

 ءافلاب امو ةرشعلا نم نوقابلا أرقو .يماشلاو يندملا فحصملا مسرل

 ماتلا فقولاو .*”فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو ءءابلا لبق

 . رك نعوم ةيآلا ةياهن ىلع

 تاءارقلا يف رشنلاو ء۷۷۸/۲راتخملا باتكلاو ء٦٦٦ /ةرصبتلاو 554«2/ةعبسلا )١(

 /؟تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ء۱۹۷ /٢۲رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو 27705 /؟رشعلا

 75١١ ۲٠۲. /7رشعلا تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ء۳

 . ۲۲۷ /۲یدهلا رانمو ء٤۷٦١ /دصقملاو ء٦٤٦٦ /٢دشرملا (۲)

 ۔۱۱۳/ ينابرلا حتفلاو ء١۱۱/نیبلاطلا ريمسو ء۱۲۷ /عنقم او ء۷٣٥۳ /ناريحلا ليلد :رظنا )٣(

 فشکلاو ء۳٣۲۱ /؟رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ء۷١٦۳ /٢رشعلا تاءارقلا يف رشنلا )٤(

 ء۲٢۲۲ ۔ ۲۲۱/۳ر شعلا تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ۲١٠/۲ تاءارقلا هوجو نع

 . ١١١ /ينابرلا حتفلاو

 )٥( /دصقملا ٤۸٦ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 .[18 :فرخزلا] 625316 ٌفْوَح ال وابمَیل٭ف : یلاعت هلوق ۔٣

 (يدابع اي) ماشلاو ةنيدملا لهأ فحاصم يف تبتك : «ِداَّبعي» :ةملكلا

 . ءاي ريغب داعيا فحاصملا ةيقب يف تبتكو ءءایلاب

 ىلع اوفقوو لصولا يف ةنكاس ءايب رماع نباو عفانو ورمع وبأ أرق

 . "ءاي ریغب نوقابلا أرقو ."”مصاع نع ةبعش ءايلا كرحو ءءایلا

 هيهتشف ام )فو باوک أو بہذ نم فاحصب مهتلَع فاطتل٭ :ىلاعت هلوق ۔٤
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 ۷١[. :فرخزلا] ہی بوشلدک اهيف رسو تالا دكر سُدَكْلا

 ام# ماشلاو ةنيدملا لهآ فحاصم يف تمسر : هيه ام :ةملكلا

 نودب (يهتشت ام) فحاصملا ةيقب يف تمسرو ءایلا دعب ءاھب هيه

 . “مامإلا يف هتيأر نيءاهبو :مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاق .ءايلا دعب ءاه

 ءاھ ةدايزب هههم ام رفعج وبأو صمحو رماع نباو عفان أرق

 . یماشلاو ىندملا فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو «ريمضلا

 ةقفاوم ةءارقلا هذهو ؛ریمضلا ءاه فذحب (يهتشت ام) نوقابلا أرقو
(o) . . 

 )١( ء۱۸۰ /نامثع فحاصم مسر يف عيدبلاو ء٦١٦/فحاصملا :رظنا والمقنع/١١5.

 ۷٦۲. /؟عانقإلاو ١١١« /ريسيتلاو ء۱۷۳۴ /ةرصبتلاو ء۸۸ /ةعبسلا (۲)

 . ٢/ ٤0۸ فاحتالاو ء۲۷۷ ٢/ رشنلاو ء٤١٤٦ /صيخلتلاو «05ا/ /؟ةركذتلا (۳)

 ينابرلا حتفلاو ء١۱۱۰ /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۸/عنقملاو ء۷٣٥۳ /ناريحلا ليلد :رظنا )٤(

 /٤٢:.:.

 رشعلا تاءارقلا يف رشنلاو ء٤١٦ /صيخلتلاو ۱۸۲ /ةرصبتلاو ء۰۸۹٦ ۔ 584 /ةعبسلا )٥(

 /؟ تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ء٢۲۲۲ ٢/ رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ھ٦

 ١١4. /ينايرلا حتفلاو 2777/7 رشعلا تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ء۲



 OV ءادتیالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 مسالا يه يذلا ىنعمب (ام) نأل ءزاجيإلا ىلعف فذحلا امأف

 اهنأل ءاهنوديري مهو ءاهلا اوفذحف «ةلصلا لعافلاو لعفلاو «لوصوملا

 ناك امنإو ."'”هب مالکلا لوطل نسح ةلصلا يف لوعفملا فذحو ءةلوعفم

 اهتبثأف ةي يبنلا نع اًعم نيتءارقلا اوقلت نيملسملا نال «كلذك كلذ

 اًناذيإ «ضعب نم اهوطقسأو «فحاصملا ضعب يف - و  ةباحصلا

 .ةمألا يف ضيفتستل «هانركذ يذلا ینعملاب

 تابثإ يف تهس ةباحصلا نأ ةلهجلا ضعب هنظ ام ىلع كلذ سيلو

 الأ ,ناصقنلاو ةدايزلا نم سورحم فحصملا نأل ءاھفذح يف وأ «ءاهلا

 :هلوق ىلإو ء[۹ :رجحلا] «َنوُظِفحل هل او رکا الر ٌنْحع اإ : هلوق ىلإ ىرت

 ىلع فقولاو ٢٤['''. :تلصف] #ُوِفْلَخ نم الو ِهْيَدَي نیب ْنِم لكلا ياي اله

 :هلوق ىلعو .ءفاك « تبعا ديو :هلوق ىلعو «نسح 4 باو وس

 ا"”نسح دودی

 هنو اھرک ثُم أ ةت اًنَسَحِإ دید لوب ال ہک :ىلاعت هلوق ۔٥

 ٥ :فاقحألا] ہہ اہک نوشت هَللصْفَو ملم اک

 ةدايزب 4ام ل٭ ةفوكلا لهأ فحاصم يف تمسر مسلط :ةملكلا
 .ةفوكلا لهآ ةءارق ىهو «نيسلا دعب فلألا ظفلو ءءاحلا لبق ةزمهلا

 قطنلا نودبو «ءاحلا لبق ةزمه الب (اًنّسُح) فحاصملا رئاس يف تمسرو

 م۶۷۲ فشكلاو 2.504 /تاءارقلا ةجحو ء٦/۸٥۱ يلع يبأل ةجحلا :رظنا )١(

 .۸۰۸/۲ راتخملا باتکلاو

 . ٠۷١ /١قباسلا ردصملا : رظنا (۲)

 . ٤۹٤ /دصقملاو 2587/7 ينامعلل دشرملا (۳)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ةقفاوم ةءارقلا هذهو .ةرشعلا نم نيقابلا ةءارق ىهو « نيسلا لعب فلألاب

 . "”فحاصملا ةيقب مسرل

 ىلع فقولاو ‹"ينومشألا دنع نسح ماسح # یلع فقولاو

 .“'ینومشألاو يراصنألاو ينامعلا یدل فاك «ّرَبَسَنْومَلَتا» ىلعو ام

 .نيتءارقلا نيب فقولا يف قرف الو

 .[١؟ :نمحرلا] «ُناَحيَرْلاَو ِفصعلا وذ تلو : ىلاعت هلوق ۔٦

 (فصعلا اذ) يماشلا فحصملا يف تبتك :ہِفَصَلا ردإ#» :ةملكلا

 ديبع وبأ لاق .واولاب فصلا وذإ# فحاصملا ةيقب يف تبتكو .فلألاب

 نامثع فحصم مامإلا هل لاقي يذلا يف اهتيأر كلذكو :مالس نب مساقلا
 . ° لو

 ةثالثلا ءامسألا بصنب (ٌناحيرلاو فصعلا اذ ٌبحلاو) رماع نبا أرق

 هذهو «(مانألل اهعضو ضرألاو) ىلاعت هلوق نم (ضرألا) ىلع اًمطع

 . يماشلا فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا

 امهيف عفرلاب «(ناحيرلاو فصعلا وذ ٌبحلاو) يئاسكلاو ةزمح أرقو

 /نيبلاطلا ريمسو 2178 /عنقملاو ٠٠١١۷ /ناريحلا ليلدو ء۸٦ ۔ ٦۷ /فحاصملا :رظنا )١(

 . ٠٠١ /ينابرلا حتفلاو ء٥

 فشكلاو ء۲۳۳ /؟رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ء۳۷۳ /؟رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (۲)

 1١١7. /ينابرلا حتفلاو 2757 ۔ ۲٢٢ /"رشعلا تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ء۷۲

 .۲۷۰ /؟ىدهلا رانم (۳)

 )٤( /؟ىدهلا رانمو ء٥٤٥٥ /دصقملاو ۷۰۰ /؟دشرملا :رظنا ۲۷۰.

 حتفلاو ء١۱۰۶ /نیبلاطلا ریمسو ء۱۲۸/عنقملاو ۱۳٥۸ ۔ ۳٥۷ /ناریحلا ليلد :رظنا )٥(

 . ٠١١ /راصمألا فحاصم ءاجهو ء۱۱۷ /ينابرلا



 .: ۹ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو (ةهكاف اهيف) هلوق نم ةهكاف ىلع اًفطع

 . ىفوكلا

 ىلع اًفطع «ُناَحْعّيلاَو فضلا وذ بلو ةثالثلا يف عفرلاب نوقابلا أرقو
 . ”يرصبلاو يندملاو يكملا فحصملا مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو .(ةهكاف)

 ىلع هفطع (ناحيرلا) عفر نمو .«فصعلا) ىلع هفطع (ناحيرلا) رج نمف
 اذ حلا قلخ) : ريدقتلا ءهرمضم لعفب هبصن بحلا بصن نمو «ةهكافلا

 فالتخا يف رثؤي ال دحاو ىنعمب نيتءارقلا الكو «(ناحيرلاو فصعلا

 .فقولا

 .[۷۸ :نمحرلا] ماهو لكلا یز كر مما كرب : یلاعت هلوق ۔۷

 (لالجلا وذ) ماشلا لهأ فحصم يف تبتك : لج ىز# :ةملكلا

 . ””ءايلاب (لالجلا يذ) فحاصملا ةيقب يف تبتكو «واولاب

 ةءارقلا هذهو ء(مسا) ةفص هنأ ىلع واولاب (لالجلا وذ) رماع نبا أرق

 ةفص ہللا ىذ#» ةرشعلا نم نوقابلا أرقو .يماشلا فحصملا مسرل ةقفاوم

 .۶۶۶فحاصیملا ةيقب مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو (كبرل)

 يماشلا فحصملا يف بتك اذهلف «اًعيمج نیتغللاب نآرقلا لزن دقو

 )١( رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ۳۸۰ /٢رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا 2555/1١

 /7؟ تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ء۲۹۹/۲ تاءارقلا هوجو نع فشکلاو  ۲۷٢۔ ۲۷٢.

 .851//؟راتخملا باتكلاو ۳٦۹ /تادرفملاو ۰٤۳۷ /نآرقلا بيرغ ريسفت :رظنا (۲)

 فحاصم ءاجهو ٠٠١. /نيبلاطلا ريمسو ء۱۲۸/عنقملاو ء۳۰۱۸ /ناریحلا ليلد :رظنا (۳)

 .١٠؟ /راصمألا

 )٤( رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ء۳۸۲/۲ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا ۲٦۸/۲

 ۔ ۲۷۹/۳ تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ء۳۰۳/۲ تاءارقلا هوجو نع فشكلاو ۲۸۰.



 . ''”ةمألا يف ناتءارقلا ضيفتستل رجلاب فحاصملا ضعب يف تبتكو « عفرلاب
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oہیک ےس مر ٦ رب رت رس ےس  

 ةَمََدْمظَعَأ َكيَلوأ لئاقو حفلا لَك نی نأ نم كنم یوسي الله : قو هلوق ۔۸
 ٠١[. :ديدحلا] ربح َنولَمتاَمي هَلََو ىلا هلأ دعو دو اولو دعب وقف یَا نم ہا

 .عفرلاب (لُكو) ماشلا لهأ فحاصم يف تبتك : وف :ةملكلا

 ."”بصنلاب 4الكوإ9 فحاصملا ةيقب يف تبتكو

 «ةلُخَو» نوقابلا أرقو .ءادتبالا ىلع ماللا عفرب (لكو) رماع نبا أرق

 نيقابلا ةءارقو ‹يماشلا فحصملا مسرل ةقفاوم رماع نبا ةءارقو

 ."”فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم

 يف ينامعلا دنع وهو «متاح يبأ دنع مات أوو ىلع فقولا
 )€( 55 5 5 ۰ 5 5 غ ۹

 . مات نيتءارقلا ىلعو «عفرلا ةءارق ىلع نسحلا نم نسحأ دشرملا

 .[55 :ديدحلا] دي یَعْلا وه

 نإف) ماشلاو ةنيدملا لهأ فحصم يف تبتك : چپ نیلا وُہ لا نيم : ةملکلا

 باتكلاو ٠۳/۲ فشكلاو ء٦۹٦/تاءارقلا ةجحو ء٦٦٦١ /٢تاءارقلا للع :رظنا )١(

 ۸۷١. /۲ راتخملا

 ريمسو ء۱۲۸/عنقملاو ء۸٥۳/ناریحلا ليلدو ء۲١۱۰ /راصمألا فحاصم ءاجه :رظنا (۲)

 . ٠٠١ /ينابرلا حتفلاو ء١٠٠٠ /نييلاطلا

 ء۲۷۳/۲ رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ٠۳۸۷/۲ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا (۳)

 ۲۸۵ ۔ ۲۸/۲ تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ۳۷۷/۲ تاءارقلا هوجو نع فشكلاو

 . ٠١ /ينابرلا حتفلاو

 )٤( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٦١١٥ء والمرشد٢/ ۷۱۸.



 ۔ م١١  ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 . 4ديا ُنَْلا َرْهَهَلا نف فحاصملا رئاس یف تبتکو ء''(دیمحلا ىنغلا هللا

 .(وه) ظفل فذحب (ينغلا هللا نإف) رفعج وبأو رماع نباو عفان أرق

 ہم رورو رهو ےک

 ىلع (وه) ظفل تابثإب لآ وهلا نفل ةرشعلا ءارقلا نم نوقابلا ًارقو

 . "”فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو .ديكوتلا ديفي لصف ريمض هنأ
 «اهبقع فاع الو اھو مهند مهجر مھْلع کم دف : یلاعت هلوق ۔٠ ےس رہ ھو و إس حل ےک ےہ ےس

 ١٠١ ٠١[. :سمشلا]

 الف) ماشلاو ةنيدملا لهأ فحاصم يف تبتك : فاع الو :ةملكلا

 . ””واولاب فاي الوإ»9 فحاصملا ةیقب ىف تبتكو «ءافلاب (فاخي

 ةءارقلا هذهو ءءافلاب (فاخي الف) رفعج وبأو رماع نباو عفان أرق

 رر عد

 ةيقب مسرل ةقفاوم ةءارقلا هذهو واولاب فاع الَواف نوقابلا أرقو

 نذؤت ءافلاو «عمجلاب نذؤت واولا نأل «نابراقتم ناينعملاو .؟*””فحاصملا
 (٥ بيق لاب

 ريمسو ء۱۲۸/عنقملاو 259 /ناريحلا ليلدو ء٦٦ /راصمألا فحاصم ءاجه :رظنا )١(

 . ٠١١ /ينابرلا حتفلاو ء١٠۱۰ /نيبلاطلا

 ۲۷٦/٢ رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ۳۸٤/۲ رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا (۲)

 .۲۸۸/۳ تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ۳۱۲/۲ تاءارقلا هوجو نع فشکلاو

 ريمسو 2١١7 /عنقملاو 27٠ /ناريحلا ليلدو ء٣٦ /راصمألا فحاصم ءاجه :رظنا (۳)

 . ٠١١ /ينابرلا حتفلاو 2٠١5 /نیبلاطلا

 )٤( رشعلا تاءارقلا يف بذهملاو ء٤١۰٦ /٢رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا ٣۳۳٣/٢

 تاءارقلا هيجوت يف ينغملاو ۳٦۹/۳.

 )٥( للع :رظنا القراءات٢/ ٠۷۸٠ يبأل ةجحلاو علي٦/  »47١والکشف۲٢/ ۳۸۲.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 عيارلا تحبملا

 مسرلا ملع يف فلأ نم رهشأ

 رثک «ةسام ينامثعلا مسرلا نف ةفرعمل نيملسملا ةجاح تناك امل

 اذه تایاور اوتبثأ «مراكأ مالعأ اهبتك ةميق تافنصم ترهظو «هيف فيلأتلا

 أمم «ةرات ةدرفم بتك يفو «ةرات تاءارقلا بتك يف ةثوثبم ثحابم يف نفلا

 :هركذ رسيت ام ركذأ فوسو ءرذعتم هبش اهرصح لعجي

 نب هللا دبع ئراقلل ءقارعلاو زاجحلاو ماشلا فحاصم فالتخا ١

 .'*ۃعیسلا ءارقلا دحأ (ھ۱۱۸ت) يماشلا يبصحيلا رماع

 يبصحیلا رماع نب هللا دبعل :نآرقلا يف لوصوملاو عوطقملا - ؟

 ."”هركذ قباسلا ىماشلا

 يوار «يرامذلا ثراحلا نب ىيحيل «.فحاصملا ءاجھ ىف باتک ۔ ۳

 . "0(ه1145تل) رماع نيا

 .'(ھ١٥۱) يرصبلا ءالعلا نب نابز ورمع يبأل فحصملا موسرم - 4

 .۳۹/تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ )١(

 ۔ قباسلا ردصملا (۲)

 ۳٦۷. /۲ ةياهنلا ةياغو ء۳۹/تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ (۳)

 ورمع يبأل عنقملا :رظناو ء٤۷٤٦ /فحاصملا مسر تاطوطخم لماشلا سرهفلا )٤(

 ۱ ء٤ ٣٦٣



 ١٦١  ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 «يفوكلا تايزلا بيبح نب ةزمحل .نآرقلا يف لوصوملاو عوطقملا - ٥

 .۶'!اھ١٥۱ت) ةعبسلا ءارقلا دحأ

 ءارقلا دحأ «ىئاسكلا ةزمح نب ىلعل .هلوصومو نآرقلا عوطقم ۔ 5

 .''!اھ۱۸۹ت) ةيفوكلا ةيوحنلا ةسردملا مامإو «ةعبسلا

 «ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأو ةنيدملا لهأ فحاصم فالتخا -۷

 .'ہرکذ قباسلا ىئاسكلا ةزمح نب یلعل

 .“!ہرکذ قباسلا ؛یئاسکلا ةزمح نب ىلعل «فحاصملا ءاجه ۔ ۸

 عضاوم يف هنم لقنو «ينادلا ورمع وبأ هركذ .(ھ۱۹۹ت) فحاصملا

 يف ةليقعلا ىلع هحرش ةمدقم يف هنم ةدافتسالا ىلع بيبللا صئو «ةريثك

 . ةليقصلا ةردلا

 ايركز يبأل «فحاصملا يف ماشلاو ةرصبلاو ةفوكلا لهأ فالتخا ۔۰

 «يئاسكلا دعب ةيفوكلا ةسردملا مامإ '''(ھ۲۰۷ت) ءارفلا دايز نب ىيحي

 .نآرقلا ىناعم بحاصو

 مالس نب مساقلا ديبع يبأل «هبادآو هملاعمو نآرقلا لئاضف ١-

 اهيف تفلتخا یتلا نآرقلا فورح :هامس الصف ديبع وبأ دقع (ھ٢٢۲ت)

 .۳۹/تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ )١(

 7١4. /١رابكلا ءارقلا ةفرعم يف يبهذلا هركذ (۲)

 .۳۰ ٣/١ رابكلا ءارقلا ةفرعم يف يبهذلا هركذو ء۳۸ /تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ (۳)

 . ٤٥١/٤ نونكملا حاضيإ )٤(

 )٥( عنقملا :رظنا ءدحاو ريغ هل هركذ  ۲٢/ةليقصلا ةردلاو ۲/۲ ةياهنلا ةياغو ء٥١ ۔ ١ .

 )٦( .۳۹/تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 .''*قارعلا لهأو زاجحلا لهأ فحاصم

 ناك نإو باتك وهو ءمالس نب مساقلا ديبع ىبأل «تاءارقلا ١١

 تدرو يتلا صوصنلا نأ الإ .فحصملا مسرب ىنعي هنأ ىلع لدي ال هناونع

 . "”هلعلا اذه رداصم مهأ نم هنأ ىلع لدت

 دمحم نب ىلع نسحلا ىبأل :فحاصملا فالتخا باتک ۔ ٣

 فحاصملا فالتخا یف ایاتکو) : هلوقب ميدنلا نبا هركذ (٢٢۲ت) ینئادملا

 . "”(ىنئادملل

 يوار «رازبلا ماشه نب فلخل «فحاصملا فالتخا يف باتك - 5

 . (ه۲۲۹ت) ةرشعلا ءارقلا دحأو ؛یفوکلا تايزلا ةزمح

 يوارلا رذنملا وبأ فسوي نب ريصنل .فحصملا مسر يف ۔٥

 ؛هناونع ىلإ رداصملا رشت مل باتك وهو .(ه١٠٤۲ت) يوحنلا يدادغبلا
 اميس ال «قاذحلا ةمئألا نم ناك) :ريصن ةمجرت يف هلوقب يبهذلا ىفتكاو

 اذه هفنصم :يرزجلا نبا لاق ءفنصم اهيف هلو ؛فحاصملا مسر يف

 . '"”عنقملا يف اًباوبأ ينادلا ورمع وبأ هنع لقنو «”هاور

 ةيمالسإلا مولعلا يف ايلعلا تاساردلا مولبد ةجرد هب لانو طايخلا دمحأ ذاتسألا هققح )١(

 ‹يمشاهلا يجارلا يماهتلا روتكدلا ذاتسألا فارشإ تحت ءةينسحلا ثيدحلا راد نم

 .ةيبرغملا ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو تاروشنم نمض عبطو

 .اهريغو ۸۹ ء۸۲ /ةليسولا :رظني (؟)

 ۔۳۹ ۔ ۳۸ ميدنلا نبال تسرهفلا :رظنا (۳)

 .۳۹/تسرھفلا يف ميدنلا نبا هركذ )٤(

 )٥( ةياهنلا ةياغو .«57ا//١ ءارقلا ةفرعم :رظنا ۲/ ٤١.

 )٦( /عنقملا 47 .



 0\0 ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 ركذ .فسوي نب ريصن نع هيف ام بلغأ ىوَر ء(ھ٢٥۲ت) يناهبصألا نيزر
 نب دمحم باتك ىف انأ هتيأر كلذكو :لاق ار هنأ يواخسلا نيدلا ملع

 .(۸۸1۲) مقرب ةناتسآلاب ةظوفحم ةخسن هنم دجوت «يناهبصألا ىسيع

 ہامس ‹لهس نب هللا دبعل «موسرملا ةفرعم يف مظنمل | ردلا ۔۷

(CY) 7 
 . موسرملا ةفرعم

 يناتسجسلا دمحم نب لهس متاح يبأل فحاصملا فالتخا ۔۸

 . "”ينادلا ورمع وبأ هنع ىور «ءاجهلا يف باتک هلو «(ه۲ ٥٥ت )

 يفوكلا ةرامع نب بيبح نب ةزمحل ءهلوصومو نآرقلا عوطقم ۔۹

 يف اًباتك ميدنلا نبا هل ركذو ء(ھ٢٥۲ت) ةعبسلا ءارقلا دحأ «يميتلا

 . هعوطقمو نآرقلا لوصوم

 دودح يف ت) قارولا ميهاربإ نب دمحأل .فحاصملا ءاجه يف ۔٠

 .فحاصملا ءاجه يف اًقيلأت ميدنلا نبا هل ركذ ء٭(ھ٠

 )١( /ةليقصلا فشك ىلإ ةليسولا ةمدقم :رظنا ١٦٤ .

 ةمدقم «ليزنتلا ءاجهل نييبتلا رصتخم :رظناو ٤٠ /ةليقصلا فشك ىلإ ةليسولا (۲)

 . ٠١۸ /ققحملا

 نمض يبهذلا رکذو 2178 /ققحملا ةمدقم «نييبتلا رصتخمو ء۰٥۳٥ ٤/ نونكملا حاضيإ (۳)

 تسرهفلا نيلربب ةلودلا ةبتكم عومجم نمض ةيطخ ةخسن هنم دجوت «متاح يبأ تافلؤم

 . ٦۴٤ /فحاصملا مسر تاظوفحم «لماشلا

 )٤( ةياهنلا ةياغو ء۳۹ /تسرھفلا :رظنا ۲۱٦٦ /۱١ء /ققحملا ةمدقم «نييبتلا رصتخمو ٠١۹ .

 ةمدقم «ليزنتلا ءاجهل نييبتلا رصتخم :رظناو ء۳۹/تسرھفلا يف ميدنلا نبا ہرکذ )٥(

 . ٠١۹ /ققحملا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 .''!ھ۲۸۵ ت) دربملا ديزي نب دمحمل ءءاجھلاو طخلا يف باتك ۔١

 يناتسجسلا ثعشألا نب دواد يبأ نب ركب يبأ ظفاحلل :فحاصملا _ ۲

 .(م٦۱۹۳ ۔ ھ١٣۱۳) ةنس يرفج رثرآ .د ةيانعو حيحصتب عبط «(ه ٣۳۱ت )

 يرابنألا نب مساقلا نب دمحم ركب ىبأل ءعءاجهلا باتک _ ۴۳

 ۔۶'!ادف۳۲۷ت)

 نب دمحم ركب يبأل ؛فحاصملا ءاجه يف فئاطللا ملع ۔٤

 . ھ٣۳ ٤ت ) يوحنلا مسقم نب بوقعي نب نسحلا

 هتشا نب هللا دبع نب دمحم ركب يبأل :فحاصملا ملع ۔٥١
 ش )0 ١

 .` (ه۳ ٣۰ ت)

 هباتكو :يرزجلا نبا لاق «هتشا نب دمحم ركب ىبأل ءربحملا ۔٦

 . ”هرادقم مظع ىلع لدي ليلج باتك رّبحملا

 يودهملا رامع نب دمحأ سابعلا ىبأل ءراصمألا فحاصم ءاجه ۔۷

 ةلجم ىف هرشنو «ناضمر نيدلا ییحم ذاتسأالا هققح ء(ھ٣٣١ت)

 . '9ةيبرعلا تاظوفحملا

 )١( ةمدقم «ليزنتلا ءاجهل نييبتلا رصتخم :رظناو ء٦٦ /تسرهفلا المحقق/١19.

 ةيبرغملا تاقبط يف يدوادلا هركذ (؟) ۲/٠۲۲٠ روبمار اضر ةبتكمب ةخسن اهنم دجوتو

 مسر تاظوفحم «لماشلا تسرهفلا يف ركذو المصاحف/٦1۹.

 .ةليسولا يف يدنواجسلا اهدمتعا يتلا رداصملا نم وهو (۳)

 هتعلاطم ىلع بيبللا صنو «ةليسولا يف يواخسلا رداصم نم وهو «دحاو ريغ هل هركذ )٤(
 .ةردلاو «ةليقعلا حرش ىلع هفيلأت يف هنم ةدافتسالاو

 ةليقصلا ةردلا «ةليقصلا ىلع هحرش يف بيبللا هيلع دمتعا ء۱۸۲/۲ ةياهنلا ةياغ :رظنا (

 .۔(ب۔-٦ ل)

 ۔ءم۱۹۷۳ ةنسل ١ /ءزجلا ء۱۹ دلجملا :رظنا )٥(

o ) 



 نب دمحم ىبأل «قيرف لكل ةجحلاو مسرلا يف فالتخالا ء۸

 .'' !اھ۷٤٦ت) ىسيقلا بلاط ىبأ

 «ىسيقلا بلاط ىبأ نب ىكملا دمحم ىبأل «فحاصملا ءاجه ۔۹

 . "”فحاصملا ءاجه للع) ىطفقلا هامسو

 نب دمحمل «نامثع فحصم يف مسر ام ةفرعم يف عیدبلا ٠

 .''(ھ٤٤٤ت) ينهجلا ذاعم نب دمحأ نب فسوی

 ينادلا نامثع ورمع يبأل «فحاصملا مسر يف داصتقالا - ۳١

 . “دلجم يف ةزوجرأ وهو (ه٤٤٤ت)

 . ينادلا دیعس نب نامثع ورمع يبأل «ريبحتلا ۔۲

 يف ةيطخ ةخسن هنم دجوت «ينادلا ورمع يبأل ءعنقملا ةصالخ ۔٣

 .؟'"سيرابب ةينطولا ةبتكملا

 يف ام اهب ركذ «ينادلا ورمع يبأل «فحصملا مسر يف ةلاسر - "4

 . "”ثينأتلا تاءات نم فحصملا مسر

 ."”ينادلا ورمع يبأل «فحاصملا طقن يف مكحملا ۔٥

 )١( تاءارقلا هوجو نع فشكلاو «دحاو ريغ هل هركذ ۲٦/١.

 ۲٢/۱١. تاءارقلا هوجو نع فشكلاو 2778/7 ةاورلا هاينإ :رظنا (۲)

 ددعلا ٠١ دلجملا «ةيقارعلا دروملا ةلجمب هرشن «دمح يرودق مناغ روتكدلا هققح (۴۳)

 .ندرألاب رامع راد تاعوبطم نمض لقتسم باتك يف اًبيرق هرشن مث م۱۹۸۱ ةنسل عبارلا

 )٤( ةياهنلا ةياغ يف يرزجلا نبا اهركذ ١/ ٦٥١٥ء /فيرعتلا باتك قيقحت ةمدقم :رظنتو 04

 .(ب ١ ل) ةليقصلا ةردلا :رظنا «ةليقعلا هحرش ةمدقم يف هدراوم نمض بيبللا هركذ )٥(

 )٦( (فحاصملا مسر تاطوطخم) لماشلا سرهفلا :رظنا ٤٤١ .

 . ٤١ /ءادتبالاو فقولا يف ىفتكملا :رظب (۷)

 م۱۹۱۰ ةنس نسح ةزع .د قيقحتب عبط ۸)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا “۸

 هيف رصتخا «ينادلا ورمع يبأل ‹فحصملا موسرم رصتخم ۔ ٦

۹ )0 

 رهو «ينادلا ورمع يبأل «راصمألا فحاصم مسر يف عنقملا ۔۷

 . "”ينآرقلا مسرلا رداصم قثوأو مهأ نم

 ورمع يبأل ءراصمألا فحاصم طوطخ موسرم يف ءاجهلا ۔۸

 )۳) :ادلا

 ي

 فلخ نب ليعامسإل «فيرشلا فحصملا يف مسر ام رصتخم ۔۹

 , )ھ٥٥٤ت ) یطسقرسلا

 نب هللا دبع دمحم يبأل «فحاصملا مسر ىلإ فراعملا لبس - ٠

 . (ھ ٤۸۰ ت) لهس

 يرصحلا ينغلا دبع نب يلعل ءمسرلا يف ةموظنم 5١

 . 2( ۸۸٢ت)

 )١( مقرب ايكرتب ایفوص ايأ يف ةظوفحم ةخسن هنم دجوت ٥۸۱٤/ ۲٥٢.

 ةيمالسإلا تارشنلا نمض لزنربوتوأ ةيانعب م۱۹۳۲ ةنس لوبناتسإب اهلوأ تارم ةدع عبط (۲)

 ةنس نامهد دمحأ ذاتسألا قيقحتب قشمدب ةيناث عبطو «ةيناملألا نيقرشتسملا ةيعمجل

 . يواحمق قداصلا دمحم ذاتسألا قيقحتب ةرهاقلاب ةثلاثو ه۹

 لماشلا سرهفلا :رظنا «ةرهاقلا ةيرصملا بتکلا رادب ةيطخ ةخسن هنم دجوت (*)

 . 54١ /(فحاصملا مسر تاظوفحم)

 لماشلا سرهفلا : رظنا ءایکافولسوکیشتب افالسقارب ةعماجب هنم ةیطخ ةخسن هنم دجوت )٤(

 . ٤۷١ /(فحاصملا مسر تاظوفحم)

 .(ب  ١ل) (ةئيضملا رردلا) ةليقعلا ىلع هحرش يف هدراوم نمض بيبللا هركذ )٥(

 تاظوفحم) لماشلا سرهفلا «ةيبرغملا ةكلمملاب توركمت ةنازخب ةيطخ ةخسن هنم دجوت )٦(

 . ٦۷٤ /(فحاصملا مسر



 حاجن نب ناميلس دواد يبأل فحاصملا ءاجه يف لیزنتلا ۔ ٢

 .۔۶!اھ٤۹٤۸ےت) يومألا

 تس ؛يومألا حاجن نب نامیلس دواد يبأل ليزنتلا ءاجهل نييبتلا - ۳
 یک

 ةريف نبا مساقلا يبأل ہدصاقملا ىنسأ يف دئاصقلا بارتأ ةليقع ۔ ٤

 . "هيلع تادايز عم ينادلل عنقملا باتكل مظن وهو .(ه597ت) يبطاشلا

 .'۶(مھ١٤٦٦) ىبطاشلا ةداعس

 يليقعلا رفاظ نب ليعامسإ رهاطلا يبأل فحصملا طخ موسرم - 5

 نسحأ نم مسرلا باتک هل :لاقو «يرزجلا نبا هركذ ء(ف۷۲۳ت)
 (م)

 .` فلاام

 . "”(ه247ت) يواخسلا نيدلا ملعل ةليقعلا فشك ىلإ ةليسولا - ۷

 )١(  /مقرب طابرلاب ةينسحلا ةنازخلاب ةيطخ ةخسن هنم دجوت ٠٠ عومجم ١.
 ۔٦٦۸ /۲ رابكلاو ءارقلا ةفرعم :رظنا (؟)

 .عابضلا دمحم يلع خيشلا اهعمج يتلا ةرشعلا نوتملاب ةرربلا فاحتإ باتك نمض عبط (۳)

 .ةريثك حورشب تيظح يتلا بتكلا نم وهو

 مسر تاطوطخم (لماشلا سرھفلا) سنوتب ةينطولا بتكلا راد يف ةيطخ ةخسن هنم دجوت )٤(

 . ٤٥١ /فحاصملا

 )٥( ةياهنلا ةياغ ٠١١/١ .

 ضايرلاب دشرلا ةبتكم يف عبطو يرهاطلا يسيردإلا دمحم يالوم .د هل مدقو هققح )٦(

 تاطوطخملا دهعم يف ةروصم ةخسن هنعو «تاءارق (15 ء۲۹) بتكلا رادب ةظوفحم

 /ةينآرقلا تاساردلا مجعم :رظني «(5840 /85) مقر رهزألا يف ىرخأ ةخسنو ءةیبرعلا

0۵ _ ۳ . 



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا +٠

 نمحرلا دبع نب دمحم نب ميهاربإل :فیرشلا فحصملا مسر - ۸

 .۶'!اھ١٦٥٦ت)

 .''!اھ١۹٥ت) يبطاشلا لافقلا نب دمحمل ةيئارلا ةديصقلا حرش ۔۹

 ليلخ نب دمحمل ةيئار ةموظنم :موسرلا ملع يف موهبملا ةحضاو ه٠

 ."”يرجهلا عباسلا نرقلا ءاملع نم «يلبرألا يريشقلا

 . 7( ٤٥1ت ) یسلدنآلا قيثو نب دمحم

 فورعملا يشيرشلا دمحمل «نآرقلا فرحأ مسر يف نآمظلا دروم ۔ ٢

 هيبنت)و (نالعإلا)و (ناريحلا ليلد) بتك ةثالث هلو (ھ۷۱۸ت) زارخلاب

 .“'(نالخلا

 نب دمحأ سابعلا يبأل «ليزنتلا طخ موسرمو ليلدلا ناونع _ ۴۳

 . ۷۲۱ ت) ءانبلا نباب فورعملا یشکارملا دمحم

 يلبنحلا ةرابج نب دمحمل ءنآرقلا مسر يف ةيئارلا ةديصقلا حرش 4
8 )¥( 
 ۔'“(ھ۷۲۸ت)

 )١( مقر ديزياب ايكرت يف طوطخم ۷۹۰۱۷.

 ء۲۰۲۹ ء۱۷۹۰ /دوعس كلملا ةعماجب ةخسن هنمو ء٢۲ /ةكمب نيمرحلا ةبتكمب طوطخم (؟)

 . ۹۷ ٤/ ةينآرقلا تافنصملا مجعم :رظنيو

 ١6. /فحصملا مسر يف فحتملا :رظنا (۳)

 .ققحم عوبطم )٤(

 ماع ةرهاقلاب عبطو م ۱۹۰۸ ۔ ھ١۱۳۲ ماع ةيبرعلا ةعبطملا سنوتب يلسعلا حلاص :رشن (5)

 .م1945 ۔ ھ٥

 .يمالسإلا برغلا راد رشن «يبلش دنه ةروتكدلا قيقحتب عبط )٦(

 . ٠١ /فحصملا مسر يف فحتملا (۷)



 نب ميهاربإل ةموظنم «فحاصملا مسر يف فئارطلا ةضور 6

 .۶'!اف۷۳۲ت) يربعجلا نيدلا ناهرب نب ورمع

 ناهرب نب رمع نب ميهاربإل ةلیقعلا حرش يف ةليمجلا ثاحبألا 65

 . "”يربعجلا نيدلا

 دصاقملا برقأ ةليقع حرش يف دصارملا بايرأ ةليمخ ۔ ۷

 ."”يربعجلا نيدلا ناهرب نب ورمع نب ميهاربإل

 ىنسأ يف دئاصقلا بارتأ ةليقع حرش يف دصارملا بابرأ ةليمخ ۔۸

 . يربعجلل «بلاطملا

 ٩ - يربعجلل «ةليقعلا ةقوانمل ةليمجلا ديرغت .

 . “ایا يربعجلل ‹ةليقعلا حرش يف ثاحبألا ديرجت ۔۰

 يسنرف ريسفت )٦١( مقر ةيبرعلا تاظوفحملا دهعم )0۷١( مقر ةيروميتلا يف ظوفحم )١(

 . ۱٠۳١ /۲ (ليذلا) ناملكورب : رظنب ء(۱۲۸۳)

 تمكح فراع ةبتكم ةرونملا ةنيدملا يفو 44/57١ ۲۲٢٢ مقرب رهزألا يف طوطخم (۲)

 مقرب ةخسنو ف ۱۷١ مقرب ضايرلاب دوعس نب دمحم ةعماج يفو تاءارق (۲۸) مقرب

 . ٠٠٠١ /ةينآرقلا تاساردلا مجعم :رظناو ء(٢٥٥۲ ٤)و ف ۳

 :رظنا . /۲۸/مقر ةيرهاظلابو «تاءارق ١44/ /مقر ةيرصملا بتکلا راد يف ظوفحم (۳)

 .۳۸۱/۳ نآرقلا تافنصم مجعم

 ةبتكمو «تاءارق ۲۲۲ 54/7737 مقر رهزألاو ۲۳۷ مقر دادغبب فاقوألا يف ظوفحم )٤(

 نآرقلا تافنصم مجعم :رظناو ء۷٦ /ةكمب يملعلا ثحبلا زكرمو ء(٥١) ةكمب نيمرحلا

 ۳٦٣/٤. ميركلا

 )٥( رهزألاب ظوفحم ٥۸٥٤٥/۸۲/ /۱٦٢٦٥/ةينآرقلا تاساردلا مجعم :رظنا ء۱۷۷ ۳۷۰.

 تافنصم مجعم :رظنا ء١٥۱۲ مقرب ضايرلاب دوعس نب دمحم مامإلا ةبتکمب ظوفحم )٦(

 ۳٣/٤. ميركلا نآرقلا



 يدنقرمسلا ريخلا يبأل «راصمألا فحاصم مسرب رارسألا فشك ۔١

 .۶!(ی۷۸۸) يزاريشلا دومحم نب دمحم

 ینیرجلا دمحأ نب دمحمل مامإلا فحصم مسر يف مالکلا عماج 5

 . "9تاءارق (o۸) مقر ىملعلا ثحبلا زكرم ةخسن نع ° ۷۸۳ ت)

 دمحم نب فسويل :ینامثعلا مسرلا یف بیرقتلا باتک زجوم ۔٣

 .'(ھ۸۰۰) اًيح ناك .يمزراوخلا

 بارتأ ةليقع ىلع دعابتملا بیرقتو دئاوفلا صيخلت حرش ۔٤

 000000 ١ت) حصاقلا دمحم نب نامثع نب يلعل «دئاصقلا

 .'"(ھ۸۲۷ت) يسانكملا رباج نب دمحمل نآرقلا مسر ۔٥

 مسرلا ةعانصو رشع ةعبرألا تاءارقل ديفملا رهزألا عماجلا ۔٦

 .(ه٤۸۹ت) يشرقلا ميهاربإ نب رفعجل ءدیوجتلاو

 دمحأ نب دمحمل .ديجملا نآرقلا مسر يف ديرشلا ءاشنإ ۔۷

 . "”(ه94١41ت) یسانکملا

 27م5 /ةينآرقلا تاساردلا مجعمو 25400 ١/ ةيقارعلا فاقوألا يف طوطخم :رظنا )١(

 يبرعلا ثارتلا رابخأو «ضايرلاب دوعس كلملا ةعماجب تاطوطخملا مسقب طوطخمو
 ۔ ۹

 .۲۲۳۰۷ )٠۰۰٣( رهزألاب طوطخم (۲)

 .۳۷۱ /ةیئآرقلا تاساردلا مجعم :رظنا (۳)

 )٤( مسر يف فحتملا :رظنا المصحف/٠١.

 يبلحلا يبابلا یفطصم رشن يضاقلا حاتفلا دبع خيشلا ةليضف قيقحتب ةرهاقلا يف عوبطم )٥(

 ۔ء۱۹۲۹ ۔ ھ۹٦۱۳ ماع

 ۔۲۸۲ /۳ نآرقلا تافنصم مجعمو 278/7 مالعألا :رظنا )٦(

 ۳٥٣/۳. نونكملا حاضيإ :رظنا (۷)

 .۳۷۷ /۳ نآرقلا تافنصم مجعم :رظنا (۸)



 0 قر ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 .''!اھ۹۲۹ت) ينارهولا نورقشل مسرلا يف نآمظلا دروم ىلع دييقت ۔۸

 “سرلا يف ةيئارلا تايبأ ىلع ةیلعلا ةينسلا تابهلا ۔۹

 روشاع نب دمحأ نب دحاولا ديعل ءنآمظلا دراوم ليمكتب نالعإلا ۔٠
(۳) 

 ۔ (ه50١٠)

 خيشلل نآرقلا مسر يف نآمظلا درومب يورملا نانملا حتف ١

 (*”روشاع نب دحاولا دبع

 «يفوحلا دمحأل ءةینامثعلا فحاصملا مسر يف ةيناميلا رهاوجلا - 7

 . (ه ۱۰ )٤۹ ةنس ارح ناك

 «ةينامثعلا فحاصملا موسر يف ةفيرطلاو ةفيطللا دئاوفلا ۔۳

 . شع يداحلا نرقلا ءاملع نم يسامألا يلع نب نسحل

 نب تاكرب دیس ينيروهلل ديجملا نآرقلا مسر يف ديفملا رهوجلا ۔٤

 AAD a ةنس اًح ناك ءةشیرع

 )١( مقر ةيروميتلاب طوطخم  .7١/ةينآرقلا تاساردلا مجعم : رظناو ۳۸۰.

 )٢( /ةينآرقلا تاساردلا مجعم : رظنا ء٢٢٦۲ مقر ةيروميتلا ةنازخلا يف طوطخم ۳۸١ .

 ۔ ھ١٣۱۳ ةیمومعلا ةعبطملا سنوت يف يلسعلا حلاص رشن نآمظلا دروم ليذب عوبطم (۳)

 قیقحتب ةرهاقلا يف عبطو «سنوت ةعبطم نع ةروص حاجنلا ةبتكمب ايبيلب عبطو ء۸

 .م1945 ۔ ھ١٣۱۳ ماع نامثع ديسلا رماع خيشلا

 سرهف :رظنا 51١5. مقر ةيروميتلا ةنازخلا يفو /8 ٠١-1١ /مقر طابرلا يف طوطخم )٤(

 ٠٠١. /رهزألا تاطوطخم سرهفو ۲۹۹/۱ ريسفت ةيروميتلا ةنازخلا

 )٥( نونكملا حاضيإ :رظنا ۳۸۱/۳.

 تافنصم مجعم :رظنا ./١١١١/مقر دوعس نب دمحم ةعماج ضايرلا يف طوطخم )٦(

 .۲۸۳ /۳ نآرقلا

 - ملفوركيم ةخسن هنمو عیماجم/۱۳۹۷ /مقرب ةيرهزألا ةبتكملا يف ةخسن هنم دجوت )۷)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 .''!اھ۱۳۱۱ت) ىتاللخملا دمحم

 يلوتملا دمحأ نب دمحمل ةزوجرأ :موظنملا ؤلؤللا الك

 . ی۱۳۱۳ ت)

 يدادغبلا ةزع دمحأل ؛دیجملا نآرقلا طخ مسر يف ديفملا ۔۷
8 )۳( 
 .' (ها؟ه؟تر

 :نآرقلا مسر يف هعابتا بجي ام ةفرعم ىلإ ناريحلا داشرإ ۔۸

 .'۶'(م۷١٣۱۳ت) دادحلاب فورعملا ىنيسحلا فلخ نب ىلع نب دمحمل

 هللا بيبح نب دمحمل «نآرقلا مسر عابتا بوجول مالعألا ظاقیإ ۔۹

 . 20(ه17ت) ىطيقنشلا

 دمحم ءارقلا خیش ةقفاوم ہرخآ ىفو (ھ۱۳۷۸ت) یلبنحلا یطشلا رمع

 .۶” ناولحلا

 ةنازخلابو «نآرقلا مولع عیماجم/۲۰۷ /مقر ةكمب يملعلا ثحبلا زكرمب اهنع ةروصم =

 ميركلا نآرقلا تافنصمو ء۳۷۲ /ةیئآرقلا تاساردلا مجعم :رظنا ./77 /مقر ةيروميتلا

۳,. 

 .ريسفت ۱٥٥/١ ةيروميتلا ةنازخلا سرهف ٥٦/ /مقر ةنازخلا )١(

 . ٠١۷ /ةينآرقلا تاساردلا مجعم :رظنا ء۲۲۸/۱۹۰٦۱/ رھزألا يف طوطخم (۲)

 ۳٥٣. /ةينآرقلا تاساردلا مجعم :رظنا (۳)

 )٤( ةينآرقلا تافنصملا مجعم :رظنا ۳/ ۲۷۷ .

 يبرعلا دئارلا رادب توريب يف عبطو ٠م 1755-1977 ماع دهاعملا ةعبطمب عبط )٥(

 .م ۱۹۸۲ ۔ ھ١٤٢٥ماع تسيفوألاب اًروصم

 )٦( /فحصملا مسر يف فحتملا :رظنا ۱۹.



 : ھ٤۳ ءادتبالاو فقولاب ةلصو فحصملا مسر :عساتلا لصفلا

 يسنوتلا فسوي نب دمحمل ءنآرقلا مسر نايب يف ناسحلا دئارفلا - ١

 . '(ه ۱۳۸۰ ت)

 - هتوالتو «همسر  هؤاجه  هنيودت  نآرقلا عمج ۔ ناقرفلا ۔۲

 (٢")
 .'''یرجھلا

 فلخ نب نسحل موظنملا ؤلؤللا رثن يف موتخملا قیحرلا ۔٣

 خيشلا باتك حرش يف هفلأ ءرشع عبارلا نرقلا ءاملع نم «ينيسحلا

 . ””موظنملا ؤلؤللاب ىمسملا «يلوتملا دمحأ نب دمحم

 رداقلا دبع نب رهاط دمحمل «همكحو همسر بئارغو نآرقلا خيرات - ٤

 .'”طاطخلا ىكملا يدركلا

 دمحم يلعل «نيبملا باتکلا طبضو مسر يف نيبلاطلا ريمس ۔٥

 . ””ءابضلا

 . ° ىبلش ليعامسإ

 .م ١108 ۔ ھ١۱۳۷ ماع بادآلاو مولعلا ةعبطمب قشمد يف عبط )١(

 تاساردلا مجعم :رظنا .م1948 ۔ ھ۸٣۱۳ ماع بتكلا راد ةعبطمب ةرهاقلا يف عبط (۲)

 . ٠۹۲ /ةينآرقلا

 .م ۱۹۲۳ ۔ ھ١٤٢۱ ماع دهاعملا ةعبطمب ةرهاقلا يف عبط (۳)

 يف ءعابضلا دمحم يلع خيشلا قيقحتب عبطو «م١٤۹٠ - ۱۳٣١ ماع ةدج يف عبط )٤(

 تاساردلا مجعم :رظنا .م ۱۹٣۵ ھ۱۳۷۳ ماع يبلحلا يبابلا ةعبطم «ةرهاقلا

 . ٠٠ /ةينآرقلا

 )٥( ينيسحلا دهشملا ةعبطم «ةرهاقلا يف عبط .

 .م ١95١ ۔ ھ۱۳۸۰ ماع رصم ةضهنلا ةبتكم «ةرهاقلا یف رشن )٦(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 ةلاسر «يوامرفلا نيسح ىحلا دبعل .هطقنو فحصملا مسر ۔۷

 .رهزألا ةعماج نيدلا لوصأ ةيلكل ةمدقم هاروتكد

 يرودق مناغل ‹ةيخيرات  ةيوغل ةسارد «فحصملا مسر ۔۸

 .'*!دمحلا

 ١ جس 6١
22 

 ۔م۲۹۹۰ ۔ ھ١٤٢۱ ىلوألا ةعبطلا «ندرألاب رامع راد يف عبط )١(



 ناجا

 فقولا تامالع

 ةرونملا ةنيدملا فحصم يف

 ةيدقن ةيقيبطت ةسارد

 .ةمدقم ٭

 . فحصملا يتعبط نيب فالتخالا نطاوم ٭

 . تاحرتقم ٭

 .ثحبلا جئاتن مهأ اهيفو ةمتاخلا ٭

5١ / 





 e ۔ يود

 مم

 ىلإ لوصولل «لمأتلاو ربدتلا يه ينآرقلا فقولا ةفرعم نم ةياغلا نإ
 دنع ئراقلا فقي نأ يغبنيف .ىلاعت هللا دارم نع فشكت يتلا يناعملا ةفرعم

 نآرقلا لهأ ناك دقو .دارملا مهي ىتح هريغ ىلإ هزواجتي الف «ىنعملا
 هللا مالك نم طابنتسا هقفلا نأل ءنآرقلاب اونتعا امك هقفلاب اونتعا ءءاھقف

 اذهلو !؟يناعملا فرعي ال نم ماكحألا طبنتسي فيكف لَك هلوسر مالكو

 َوْهَو َممّسلأ ىتلآ وأ بل هَل اکمل ئَرَكِتَأ كد یف د - ىلاعتو كرابت هللا لوقي
 لهآ ىدل فورعمو .فوقولا هقفي ال نآرقلا هقفي ال نمو .[۳۷ :ق] «ٌديهَّس

 فوقولا نطاوم مهف تالآ مهأ نم وحنلا نأ سانلا ماوع ىدل ىتحو ملعلا

 .نآرقلا يف

 ريشأ نأ بحأ «ءادتبالاو فقولا ىلع ةيقيبطتلا ةساردلاب أدبأ نأ لبقو

 يف عباطملا عيمج تقاف دق ةرونملا ةنيدملا يف فحصملا ةعابط نأ ىلإ

 ىمالسإلا ملاعلا ىطغت تداك ىتلا «ةيمكلا ثيح نم «ىمالسإلا ملاعلا

 .هرسأب

 يف فالخلا نطاوم لوح ةيقيبطتلا يتسارد روحم تلعج كلذلو

 ةنيدملا فَحصم نِي ةقحاللاو ةقباّسلا نیَتَخسّتلا نيب فْفَولا تامالع
 يف فقولا تامالع ىلع تأرط يتلا تارييغتلا لالخ نم كلذو ءَةيوبَتلا

 نطوم ىلإ ةراشإ ةمالع عضأ فوسو .دهف كلملا عمجمل ةديدجلا ةعبطلا

 .فالتخالا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠۰

 ىف ةتبثم تناك (ال) فقّولا ةمالع نأ  ٌءادتبا  حضوأ نأ بحأو

 ةعبطلا نم ٌتَفِذَح دقو «ةيوبنلا ةنيدملا فحصم نم ةميدقلا ةعبطلا

 .رثأ اهل قبي ملو «ةديدجلا

 ةمالع نیتسو اًعبسو ًةئم تغلب دق نيتعبطلا نيب فالخلا نطاومو

 .روسلا بيترت بسح اهركذأس

 :نيتعبطلا نيب فالتخالا نطاوم

 ام تبي نم اوك ْىولَسلَاَو ملا مکیلع انلزآَو ْماَمَعْلا ْمُكِنْلَع اَنلَئظَوه - ١
 ٠١[. :ةرقبلا] 4توُمِلطَي هم انك نیو اومد امو کفر

 .(ج) ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . كفر :فقولا عضوم -

 (ط) ب ينعيو ء(ط) ب هل زمر ء٠قلطم فقو يدنواجسلا دنع وه
 يراصنألاو ينامعلا هلعجو «“يروباسينلا هعبتو «يفاكلا وأ ماتلا فقولا

 اوملظف ءمکانقزر ام تابيط نم اولك :ىنعملاو . "اًتسح اًفقو ينومشألاو

 مالك أدبي مث ءةلمجلا يهتنتف ءركشلاب معنلا هذه اولباقي ملو اورفک نأب
 ةلمجلاو «فطع فرح واولا : «اتوملظ امو اًديدج یّتعم لمحي ديدج
 معنلا اولباقي ملو ءاوصعف اولك انلق) :ردقملا فوذحملا ىلع ةفوطعم

 الدب تعضوو (ىلص) ةراشإ ةنجللا تفذح دقو . (انوملظ امو ءركشلاب

 نم ريثك يف ئراقلا كبرت (ىلص) ةمالع نأل «ىلْؤألا وهو (ج) ةمالع اهنم

 )١( فوقولا للع :رظنا  25٠/١نآرقلا بتارغو ۲۸۸/۱.

 .۷۲/۱ ىدهلا رانمو .۸/فحصملا شماه ىلع دصقملا ء186 /١دشرملا :رظنا (۲)

 بارعإو 21١5 /١ريدقلا حتفو ء۱۷۰ /١فاشكلاو «١/14١زيجولا ررحملا :رظنا (۳)

 .8/1١٠هنايبو ميركلا نآرقلا



 ١٣٥ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 تاعبط نم (ىلص) ةراشإ فذح تحرتقا اذهلو .اهيلع ت تتبثأ يتلا عضاوملا

 امك ءئراقلا كبرت اهنأل ءاهنم الدب (ج) ةراشإ عضوو ءاهلك فحاصملا

 .ثحبلا اذه ةمدقم يف كلذ تنيب

 هي تکا كيس نك ت لج © تومن ال ام ولا لع نو أوك م - ۲
 امو

 همس

 :ةرقبلا] ؟َنوُدِلَح اهي مه راك

 .(ج) ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عّضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف
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 بحس کل واک كي طخ

 هعبتو ''يدنواجسلا هيلع فقي ملو "فاك فقو :ينادلا هنع لاق

 «هب قلعتم هدعب ام نأل ‹فقوب سیل :يراصنألا هنع لاقو . "”يروباسينلا

 (*7تاوجلا ةمتت نم هنأل

 ملأ :كلوقك «يفن فرح هيف «ماهفتسا باوج (ىلب) :ناسللا يف ءاج

 نوكي :ليقو «يفنلاب دوقعم ماهفتسا باوج يهو «ىلب :لوقيف ؟اذك لعفت
 ک۰. یم اولاق مکی ثّسلأ» : یلاعت هلوقك ءدحجلا هيف يذلا مالكلل اًباوج

 يفنلا نع عوجر اهنأل يفنلاب لصتت (ىلب) تراص امنإو .[۱۷۲ :فارعألا]

 «ىفنلا دعب ىتأت نأ اهليبس (لب)و «(لب) ةلزنمب فرح وهف «قيقحتلا ىلإ

 ۱ ۱ . كوبأ لب كوخأ ماق ام : كلوقک

 هيف عنتمي مسقو «فقولا هيف راتخي مسق ءماسقأ ةثالث ىلع (یلب)و

 )١( /یفتکملا :رظنا ۱٦۷۔

 ۔۲۱۲/۱ فوقولا للع :رظنا (۲)

 ۔۳۱۱/۱ نآرقلا بئارغ :رظنا (۳)

 )٤( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۱۲.

 )٥( /ءارقلاو نييوغللا نيب ةيبرعلا تاوصألاو «(ىلب) برعلا ناسل :رظنا ٠۹۲ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 اذل ؛؟'"فقولا هيف راتخي امم عضوملا اذهو .هيف فلتخم مسقو ؛فقولا

 ةمالع عضو يف ةنجللا لمع ناكف .'''فاک فقو هنأب ينادلا لوق راتخملاف

 عضوملا اذه يف اًقفوم (ج)

 : ةرقبلا] چن یل الع او ميل تم دق ام ادب ُهوَّنمَكَي نوف ۔٣

 .(ج) ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . ميديا :فقولا عضوم ۔

 فقو هنأ ينومشألاو يراصنألاو لاّرغلاو ينامعلاو ينادلا ىري

 «(ط) ب هل ازمرف ءقلطم فقو هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا ىريو ء''فاک

 .يطبهلا تافوقو نم وهو

 رفکلا نم رانلا تابجوم نم اوفلسأ امہ يأ : ميديا َتَمَدَم اًمي## : هلوق

 .نايصعلاو رفكلا عاونأ رئاسو ءهللا باتك فيرحتو ءەب ءاج امبو دمحمب
 ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو «فانئتسا فرح واولا : کتاب لع او

 ءاظفل هلبق امب هل قلعت ال هنأل ءفاك فقو (مهيديأ) ىلع فقولاو .ةفنأتسم

 تناك اذإو .ىنعم لصتم اًظفل عطقنم وهف «طقف ىنعملا ةهج نم قلعتلا لب
 اذإو «تناك امك دوجأ اهؤاقبف ءماتلا وأ يفاكلا فقولا لثمت (ىلق) ةمالعلا

 ةمالع ىلع حلطصي كلذ دنعف ؛فحصملا نم تفذحف ماتلا فقولا لثمت مل

 . يفاكلاو ماتلا فقولل ةديدج

 نييوغللا نيب ةيبرعلا تاوصألاو 21754 /يكم دمحم ءديفملا لوقلا ةياهن :رظنا )١(

 ۔۱۹۳ /ءارقلاو

 )٢( /یفتکملا :رظنا ۱٦۷.

 /دصقملاو ء۲۳۲ /١ءادتبالاو فقولا باتكو ء۲۱۱/۱دشرملاو ء۸١٦۱ /ىفتكملا : رظنا (۳)

 . ۱۹۹ /نآرقلا فقو دييقتو ء٦۷/یدھلا رانمو ء٥

 )٤( نآرقلا بئارغو ء۲۱۸/۱ فوقولا للع :رظنا ١/ ۲۳٥.



 ١۳٣٣ ةروتملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 مدرس ےک ا ےہ ا ہر وو ںیہ وہ ویک ےک
 «توُملمي واک ول رح هللا دنع نِ هيوم اَوَقّتآَو اوما هئا زلئالف - ٤

 ٤٠٢[. :ةرقبلا]

 .(ج) ةديدجلا ةعبطلا ىفو (ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف
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 رہ ح سس

 . '"”يروباسينلا كلذب هعبتو ءقلطم فقو هنأ يدنواجسلا ىري

 ةعبطلا) فيرشلا رهزألا فحصم يفف ءهيف فلتخم فقولا اذهو

 زاجحلاو ماشلا فحاصم يفو «مزال فقو ربح ىلع فقولا (ىلوألا

 ءةفناتسم توكي اك ول ةلمج نأ مولعمو .ىلوأ لصولا يأ (ىلص)
 هللا تايآب رحسلا مهذاختا يف «قالطإلا ىلع نوكي امنإ مهمذ نأ نيبت

 عينصلا اذهب مهملع عم مهنإ لب ءمھملع يفنب اًنورقم كلذ سيلو ءهتاملكو
 لاق كلذلو ءشا ةعاط ىلإ مهلصوي مل لوألا مهملع نأ وأ ءمومذم وهف

 «هب اوملعي مل نيح مهلعج ءمهملعب نولمعي اوناك ول :هانعم» :يرشخمزلا

 فقولا دعب ةلمجلا نأل «فاك فقو انه فقولاو ."«هنع نوخلسنم مهنأك

 «(ىلص) ةمالعل اھفذح يف ةنجللا تنسحأ دقو .اًديدج ىتعم تفنأتسا

 دحأ لثمت اهنأل ءاهنم الدب (ىلق) ةمالع عضوت نأ ىلؤألا نكلو

 .(ج) ةمالع عضوت نأ نم الدب «يفاكلا وأ ماتلا نيحلطصملا

 .[١1؟ :ةرقبلا] نور مه

 (ج) ةديدجلا ةعبطلا يفو ءفقَو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 )١( نآرقلا بئارغو ۰۲۲۹/۱ فوقولا للع :رظنا ١/ ۲٤٤.

 )٢( فاشكلا ١/486.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 0ع

 هنأ :ينومشألاو يراصنألا ىريو .'''فاک فقو) :ينادلا هنع لاق

 :لوقأ .''باوجلا ةلمج نم هنألو ءەب قلعتم هدعب ام نأل ؛فقوب سيل

 لب «نولوقي امك سيل يأ «ةنجلا مهريغ لوخد نم هوفن امل تابثإ وه

 نم ىري ام فرشأ هنأل ركذلاب هجولا صخو «هلل ههجو ملسأ نم اهلخدي

 ملسأ نم ىلب :ىنعملا نوكي نأ زوجيو .لذلاو زعلا رهظي هيفو «ناسنإلا

 نيب ددرتي فقولا اذهو «فقولا هيف راتخي امم عضوملا اذهو . "هلل هدصقم

 .ةرقوملا ةنجللا تدهتجا امك ءزئاجلا نيبو  ىنادلا لاق امك  ىفاكلا

 27و ےہ 7 ےہ مے رٹ مس رس رے سم سب صا مرے سل ھ كرد »ان

 رول لا مهتم نماء نم تملا نم لَا فرزاو انماء ادلب اذه لعجا نر مھر لاذ - ٦٦
 7 ےس ےہ ورم ء٤ ع4 رک 2 رو رجم رس رز 42 طه يزد
 ١٤٢[. :ةرقبلا] تلا غیب تا باد لإ طن کیک لی نمو لاق خلا

 .(ج) ةديدجلا ةعبطلا یفو «(ىلص) ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . ألا راو : فقولا عضوم -

 نم ہدعب امو ہر ٹک نمو# :هلوق نأل ء(مات) ساحنلاو ينادلا هنع لاق
 هللا لوق ک٤) ںی 3

 ,'*”يروباسينلا كلذب هعبتو «قلطم فقو :(ط) يدنواجسلا هنع لاق

 فقولا نم هنأ ىريف ينومشألا امأو .'''ماتلا فقولا نم يراصنألا هلعجو

 )١( /ىفتكملا :رظنا ١١۷١ .

 ۸٤/١. ىدهلا رانمو ء۱۷ /فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا (۲)

 .١/١١٠١ريدقلا حتف :رظنا (۳)

 . ۱۷١ /ىفتكملاو ء۸۲ /عطقلا :رظنا (5)

 )٥( نآرقلا بئارغو ء۱/٦۲۳ فوقولا للع :رظنا ١/85”.

 )٦( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۱۹.



 ` هالو ةرونملا ةئيدملا فحصم يف فقولا تام الع :رشاعلا لصفلا

 دهاجم نع يور امل شا لوق نم هدعب ام نل مات : ليقو :لاق «نسحلا

 نأكو ."''رخآلا مويلاو هللاب نمآ نمل ميهاربإ قزرتسا :لاق ةيآلا هذه يف

 قزرلا نأ ىلع ىلاعت هللا ههبنف «ةمامإلا ىلع قزرلا ساق - #4  ميهاربإ

 هللا ميلعت ىلإ ميه اربإ ءاعد نم لودع وهف «نمؤملا صخت ال «ةيويند ةمحر

 نكلو (ىلص) فذح ىف ةنجللا تنسحأ دقو .اًمات اًمقو نوكيف کل

 .يفاكلاو ماتلا لثمت يتلا (ىلق) ةمالع اهنم الدب عضت نأ ىلؤألا

 ةۃمکحلاو بتكْلا ْرُهْمَلَعُيَو َكِتيَ َمِهَلَع اولي مهم وسر مهض ٌتَْبَو U ۔۷

 ]4 : ةرقبلا] ميكا علا َتنَأ َكلِإ جب و

 . (ىلص) ةديدجلا يفو (ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . ميكرو :فقولا عضوم ۔

 يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو ,"9(فاك) :ينادلا هنع لاق

 ,'*””(حلاص فقو) :يراصنألا لاقو «“(ط) ةمالعب هل ازمر «يروباسينلاو

 وأ «رييغت الب هتكرت ةنجللا تيلو .'“نسح فقو هنأ ينومشألا ىريو

 اذه يف فقولا اذه لثمت ال (ىلص) ةمالع نأل ء(یلق) هنم الدب تعضو

 يهو «ةزمهلا ةروسكم (ٌنِإ) فقولا دعب ام نأ بابسألا نمو ءعضوملا

 .ىلوأ لصولا عم مجسني الف ءمالکلا ءادتبال

 ىب نب ودم ام هين لاق دِل ثوملا بوم صح ْذِإ ةادَہُ مک ما ۔۸

 )١( ىدهلا رانم :رظنا ١/۸۷.

 ۵٢٥ /؟ يناعملا حور :رظنا (۲)

 . ٠۷١ /یفتکملا :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغو ء۲۳۷/۱ فوقولا للع :رظنا ١/797.

 )٥( /فحصملا شماه ىلع دصقملا ء١749/1دشرملا :رظنا ٤١ .

 )٦( ۔۸۹/۱یدھلا رانم :رظنا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦
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 چن وملسُم هَل و اتجو الإ ینا لیوا مسز كيآباَ لإ كلا دج او
 .[۱۳۳ :ةرقبلا]

 .(ىلص) ةديدجلا يفو .ءفقّو ةمالع عّضوت ْمَل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .«ىِدَتَب ني :فقولا عضوم ۔

 «توملا راتخا ءايبنألا ريخي امك رّيخ نيح - 4# ۔ بوقعي نع يور

 اذه مهل لاقو ءمهعمجف ‹يلهآو ينب يصوأ یتح ينولهمأ :لاقو

 ''*نیدلا ىلع مهتوبث ہْوَرَأَف «كهلإ دبعن :اولاقو ءاؤدتهاف

 یریو ء'(فاک) :يراصنألاو ينامعلا هنع لاقو ''يروباسینلاو

 «ةيفانئتسا «َكهلإ بن دت الاقإ» ةلمج نأل ى 0 سح فقو هنأ ينومشألا

 نم ىلع فقولا نوكيف .'*”لاؤسلا ةياكح نع أشن «لاؤسل اًباوج تعقو

 .يفاكلا فقولا عم بسانتت ىرخأ ةراشإ عضوت نأ يغبنيف

 ۱٤۷[. :ةرقبلا] 4َيركَمُمْلا ںی وكت الف كر نم ٌنَحْلاِم - ٩ ص حمص ر پرے وسر سر اس ے رس ص

 .فقَو ةمالع عّضوت مل :ةديدجلا يفو ء(یلص) ةميدقلا ةعبطلا يف

 . 4 َكِيَر نم قَحلالِ٭ه : فقولا عضوم - اے وہ 75 1

 )١( ا زیجولا ررحملا / 5١5؟.

 7977/١. نآرقلا بئارغو ۰۲٤۱/۱ فوقولا للع :رظنا (۲)

 7١. /دصقملا :رظنا (۳)

 ۔۸۹/۱ ىدهلا رانم :رظنا )٤(

 )٥( ديجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلا ١/ يناعملا حورو ء۳۹۰ ٥۴۲/۲ .



 0۴۳۷ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 اًقتو يراصنألا هلعجو ء(ط) ب هل زمر ءاّقلطم اًفقو يدنواجسلا هلعج

 . زئاج فقو هنأ ينومشألا ىريو ات

 فوذحم أدتبمل ربخ (قحلا) نأ وأ ءربخو أدتبم كبَر نقلا ةلمج

 نأ ىنعملاو «ةفوذحم لاحب ناقلعتم رورجملاو راجلاو «قحلا وه :هريدقت

 ةلمج نكت الق# ." هنومعزيو هنوعّدي ام ال ءقحلا وه هنومتكي ام
 هذهو «ةمألل ريذحت وهف . “هتمأ دارملاو - ةي  يبنلل باطخلاو « ةفنأتسم

 وهو كلذ لثمي يبنلا باطخ نوكيل «مهم ريذحت لك يف نآرقلا ةداع

 لثم يف عقو نم نأ ىلع اًليلد  هتماركب مهالوأو « هللا ىلإ قلخلا برقأ
 «َنوُكَت المال نوكي نأ زوجيو «باذعلا ةملك هيلع تقح دق ءةمألا نم كلذ

 ةلمج نأ امہو . ”باطخلا اذه هل حلصي نم لك نم نيعم ريغل اًباطخ
 نوكيف ةفنأتسم اهنأو «ىنعملا نود اهتقباس نع اًظفل ةعوطقم کت الل
 ء(یلص) فذح يف ةنجللا تنسحأ دقف اذل .اًيفاك تير ني ىلع فقولا
 . يفاكلا فقولا عم بسانتت اهنم الدب ةمالع عضت نأ يغبني هنأ الإ

 و ر رپ سو رس پر ا 0 1

 ٦٢[. :ةرقبلا] چہ تورط مہ الو بادعلا منع فی ال ايف نرخ - ١
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 عضوت مل ةديدجلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 ۔ فقَو ةمالع

 هع 52 هل می 3

 . اف َنِدِلَح» :فقولا عضوم -

 .77/فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا )١(

 . ۹۲/۱ ىدهلا رانم :رظنا (۲)

 . 4 /۲يناعملا حور )۳)

 )٤( /ازیجولا ررحملا ۲٢٢

 )٥( ریونتلاو ریرحتلا ٢/ ١٦١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 . "”رئاج هنأ ينومشألا یریو ''”مات) :يراصنألا هنع لاق

 نم ةلمجلا ةيمسا هديفت ام دكؤي وهو ءةنعللا يف نودلاخ مهنأ ىنعملا

 اهنأل ؛رکذلا لبق رامضإلاو ءرانلا ىلإ ريمضلا عوجر زاجو :تابثلا

 ةرثك نايبل ةفناتسم 4ُباَدَعْلا ُمُهْنَع فق ال ةلمجو .نهذلا يف ةرضاح

 نم اًلاح تسيلو .مكلا ثيح نم هترثك نايب رثإ «فيكلا ثيح نم مهباذع

(۳ 
 4اف نی رخو ىلع فقولاف اڈھٹو . مهضعب اهبرعأ امك مهيلع ريمض

 کراک وكوب يلع ايل ام مت د لب اولاق هنآ لن آم اوُعَِتأ مط لق ادو - ١
 رم هس كاد رک مرر

 9 : ةرقبلا] ا ولا

 .(ج) ةديدجلا يفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . 464712 : فقولا عضوم

 هعبتو «ماهفتسالا ءادتبال يدنواجسلا دنع قلطم فقو وه

 .”ينومشألاو يراصنألا دنع فاك وهو «“يروباسينلا

 ةبيغلا ىلإ باطخلا نع لودعلاو «سانلل مه لق الو يف ريمضلا

 نأ يغبني لب «باطخلل الهأ اوسيل مهقمحو مهلهج طرفل مهنأ ىلع هيبنتلل

 نم مالک مه اا تاک ووا : :هلوقو ٦ ”هلقعي نم ىلإ مهنع فرصي

 )١( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۲۳.

 ۔۹۲/۱ ىدهلا رانم :رظنا (۲)

 .۷۲ /؟ريونتلاو ريرحتلاو ء٥٤۸٦ /؟يناعملا حور :رظنا (۳)

 7557/١. نآرقلا بئارغو ء٦٢٦۲ ١/ فوقولا للع :رظنا )٤(

 ۹٦/۱ یدھلا رانمو ء٦۷/دصقملا :رظنا )٥(

 )٦( حور :رظنا المعاني٥۹۸/۲.



 ہ۳۹( ةرونملا ةئيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 ماهفتساب مهيلع درف چبا ہیلع ایا آم ت : مهلوق ىلع درلل رخآ بناج
 یفو «ةيانك راكنإلا يف ةلمعتسم ةزمهلاف «بيجعتلا مث درلا هنم دصقي

 ىلإ نودتهي الو نيدلا رمأ يف نوركفتي ال ةلهج مهؤابآ ناك ول : ینعملاو

 واولا تناك اذإ ءنسح فقو 4 ء١ ہ ىلع فقولاو .“”مهوعبتال قحلا
 . "اًراج فقولا نوكيف «فطعلل واولا تناك اذإ امأ ءلاحلل روم یف

 .(ج) ةمالع عضو يف ةنجللا تنسحا دقو

 يي هلآ ا اولو وکلا لإ كريب اولُت الو هلآ لیس يف ْاُقِفنََو» -
 ١908[. :ةرقبلا] ےس

 يفو « هاوو ةا فقّولا قناعت ةمالع ُتَعِضُو ةميدقلا ةعبطلا يف

 دعب (ج) ةمالع ٌتَعِضَّوو ؛فقّولا قناعت يتمالع ْتّقِذُح ةديدجلا ةعبطلا

 . نار
 . ان نو گلا : فقولا عضوم -

 «ينادلاو ءساحنلاو «يرابنألا هنع تكس ةا :لوألا عضوملا

 هعبتو «زئاج فقو هنأ يدنواجسلا ىريو ,"”يراصنألاو «ينامعلاو

 يف اومحتقت ال يأ «ىنعملا فالتخال (ج  ةكلهتلا) :لاق يروباسينلا

 . ”نسح فقو هنأ ينومشألا ىريو .“''قاطی ال ام قوف برحلا

 )١( ریونتلاو ريرحتلاو 2594 /7يناعملا حور :رظنا ٢/ 5 ٠١.

 )٢( نسحلا يبأل ءادتبالاو فقولا باتكو ء١/٢٦۲ دشرملا :رظنا الغزال١/ ٠٠۷ .

 ۸44/1 دشرملاو ء۱۸۱/یفتکملاو ء۹۳ /عطقلاو .۲۸۳/فقولا حاضیإ :رظنا (۳)

 7١. /دصقملاو

 )٤( نآرقلا بئارغ :رظنا ١/٥۲۸ .

 )٥( ىدهلا رانم :رظنا ۱/ ٠٠١.



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 0٠

 وهو .'”ینادلاو «يرابنألا هنع تكس وخوا :يناثلا عضوملا

 حلاصو «يروباسينلاو «يدنواجسلا دنع زئاجو «ساحنلا دنع فاك عطق

 رمألا باوج (ٌنِإ) نأل «ينومشألا دنع زئاجو ءيراصنألاو ينامعلا دنع

 .'''ینعم لصتم [ظفل عطقنم وهف

 دعب لاملاب داهجلاب رمألل ةقوسم ةلمجلاو 4 زكلَُلَالف ىلع لوألا فقولا

 ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلإ وه رمألا اذه يف طيرفت لكو «سفنلاب رمألا

 ٠١[« :لحنلا] *« بور ٍضْرأْلا ین یلاواف : لثم «هسفنب ىدعتي ىقلأ لعفلاو

 نوكيف ء(اوقلت) ب ناقلعتم (ةكلهتلا ىلإ) رورجملاو راجلاو «ءابلاب ىدعتيو

 يناثلا ىلع انفقو اذإ امأ .ةیفانثتسا «اَويِمَحآَوظ ةلمج نوكتو ءاتسح فقولا

 «(اوقفنأو) ىلع ةفوطعم (اونسحأو) ةلمج نوکتف «لوألا نود «وُيِخلَو#

 نأ الإ .زئاج نيفقولا الكو .اونسحأو هللا ليبس يف اوقفنأو :ىنعملاو

 اًقالخ نيتلمجلا يف ینعملا عاستال كلذو ””دوجأ (ةكلهتلا) ىلع فقولا

 .ةرقوملا ةنجللا هتريغ امل

 ٦۱۹۷. :ةرقبلا] ہک لَا يل أتي نت یوا دارا رح تاقا ذوو - ۳

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ىلص) ةمالع

 . «كرتَكلا :فقولا عضوم -

 )١( /ىفتكملاو 2787 /فقولا حاضيإ :رظنا ١8١ .

 بئارغو 2787/١ فوقولا للعو ؛١/589 دشرملاو ء۹۳ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٢(

 . ٠٠١/١ ىدهلا رانمو ء٣٠ /دصقملاو 558/1١« نآرقلا

 نآرقلا بارعإ يف ديرفلاو 2587/١ فوقولا للعو ء۹۳ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 705/١. هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإو ٤۲۸/١ ديجملا



 ا ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 يراصنألاو ينادلا دنع فاكو «يرابنألا دنع نسح فقو وه

 هل ازمر ءزّوجم فقو يروباسينلاو يدنواجسلا دنع وهو .''"ينومشألاو

 َرَح نإ هلوق دنع فقولا نأ ىلع اوقفتاو : ينامعلا لاقو ."”(ز)ب

 ريخ يه ىوقتلاو «ىوقتلا وه دازلا ريمخو . "فاك فقو هئو ِداَرلأ

 :هلوقو .ةغلابملل رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع مالكلا جرخأ دقو ءدازلا

 بابلألا يلوأ صخو ءیوقتلا يل اوصلخأو يأ «ِبننَأْلا يلؤأتي نفنوف
 هللا ةجح مهيلع تماق نيذلا مهنأل - لكلا معي ب رمألا ناك نإو ۔ باطخلاب

 ٥۵“ بل ال امنأكف هقتي مل نم نإف ءاهب نوضھانلاو هرماوأ ولباق مهو

 ةمالع نم الدب (ىلص) ةمالع تعضو مل ةرقوملا ةنجللا نم بجعأو

 (ىلص) ةمالع فذح حرتقأو ثحبلا اذه لالخ نم تحرتقا دق ينإو ؟(ج)

 نإ مث .فقولا نطاوم نم ريثك يف ئراقلا كبرت اهنأل «فحاصملا نم

 .فقولا اذه قفاوت ال (ىلص) ةمالع

 دق یک © بے ےک مع رس رس 3 ےک

 ِنَمِل هيلع منا الف رات نمو هلع م الم نمو يف لمَن نم -

 ٥٤٢[. :ةرقبلا] ہہ ںورشحم تُم دیا | منا اوملغاو هللا اواو
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 اگل
 کک

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا یف

 . (ىلص) ةمالع

 )١( ىدهلا رانمو ء۳۱/فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ٠١١/١.

 . ٥٥١/١ نآرقلا بئارغو ۰۲۸٦/۱ فوقولا للع :رظنا (۲)

 ۔٢٦٦ /لازغلل ءادتبالاو فقولا باتک : رظناو ء۳۰۰٠ ۔ ۲۹۹/۱ :دشرملا (۳)

 )٤( ديجملا نآرقلا بارعإ يف ديرفلاو ء٢۲۷ ۔۲۷۳ /۱ زیجولا ررحملا :رظنا ١/ ٤١۳١ء

 نآرقلا ماكحأل عماجلاو ٣ يناعملا حورو 1٥۸/۲ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 «ماللا قلعتل ء(ال  يناثلا) يع َمْنِ الث :يدنواجسلا هنع لاق
 . هب هدعب ام قلعتل فقوب سيل ىنومشألا هنع لاقو «“'يروباسينلا هعبتو

 ةجاح الف «هيلع فقو ال هنأ يضتقي هلبق امب مالل ديدشلا قلعتلا نأ رهاظلاو

 نوكي هيلع قفتملا فقولا امنإ ءاهريغ وأ (ىلص) ةمالع هيلع عضوت نأ

 . ملعأ هللاو « 4 َْفَنَأ نمل ىلع هدعب

 هلا لیس نع صو يك ويف لا ل ةي لاق احلا رها نع کولي - 6
 ۲١۷[. :ةرقبلا] أ دنع ٌريْكَأ هم ُهْنِم -وِيَهَأ جارو وارکلا ِدِجْسَمْلاَو ور ار فكحو

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع تعضو

 . کریک :فقولا عضوم -

 ءادتبالا ىلع «ٌَّدّصَو# تعفر نإ «ساحنلا دنع نسح فقو وه

 ىريو :دصلا ببس حوضو مدعل ىنعملا ثيح نم برطضم مالك وهو

 “مات يراصنألا ايركز يبأ دنعو . “فاك فقو هنأ ينادلا

(۳( 
¢ 

 ىلع فقولا نوكي نأ يضتقي ىنعملاو . (ط) ب هل ازمرو قلطم فقو

 هيف لاتو :هلوق يف ناب دق مكحلا نأل «ماتلاو يفاكلا نيب اًددرتم (ريبك)

 )١( فوقولا للع :رظنا ١/ 2584نآرقلا بئارغو ٥٥١١/١ .

 ١؟( ۔۱۰۳/۱ ىدهلا رانم :رظنا

 .۹۸ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( :رظنا المکتفی/۱۸٤١.

 )٥( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۳٣۔

 )٦( ىدهلا رانم :رظنا ٠٠١/١ .

 . ٥۹۱/۱ نآرقلا بئارغ ء745 ١/ فوقولا للع :رظنا (۷)



 ه ٤١ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

٠. f 87 ہہ م رگ سل 8  

 ربكأ وهو «مارحلا دجسملا ةمرحبو «هللاب نورفكيو «هللا ليبس نع نودصي
 مج ھم لم ۲1 0 220 7 ۰ 2 ۰ 0 ٠

 فذح يف ةنجللا تنسحأ دقو . مارحلا رهشلا يف لاتقلا نم هللا دنع امثإ

 . عضوملا اذه نم (ىلص)

 ساّنلِل م كَم يبيك هئ اھ لُگ ٍسِسِئمْلاَو رمَحلا ع کنول ۔ ٦

 مکل هللا نیب کلک یعملا شک کوکو وش نم را أ اَمُهْنْنِإَو

 .۹ :ةرقبلا] دور مڪمل تالا

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ءفقَو ةمالع عّضوت ْمَل ةميدقلا ةعبطلا يف

 . نمی اًدامإه :فقولا عضوم ۔

 .(ط) ب هل ازمر دقو «يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وه

 فقو لاڑغلا دنع وهو ."'موهفم فقو هنأ يراصنألاو ينامعلا ىريو

 (ٌرفعلا) أرق نمل نسح (نوقفني) :لاقف ينومشألا امأو ٠ نسح
 هس ء اس دم )0( .

 ةمالع هل عضوت نأ يغبني ناكف 0 فقو ( سلا لق هلوقو . ٍعرلاب

 . القفل هب قلعتپ ملو ٠ نسل لمه

 ہوم نا رے یم A ںیہ 2 ہلا نع یوو هوس یر اح
 ٌىهورقك الو ضيِحَمْلأ ىف َءاَسِْلا اوراق ىدا وه لف ضيحمْلا نع ك ۔۷

 )١( دشرملا :رظنا ۱/ ۳۱٤ريونتلاو ريرحتلاو ء٢٣۳۱ ۔ ٢/۳۱۱

 ) )۲فوقولا للع :رظنا  ۳٠٠١/١نآرقلا بئارغو ٠٠١/١ .

 ۳٣. /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۲۲ /۱ دشرملا :رظنا (۳)

 ۲۷۰/۱ ءادتبالاو فقولا باتك )٤(

 )٥( ىدهلا رانم :رظنا ١/2١١5



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤غ

 کہ 7 ےس ےس ےہ نھ ےس 5ے. 2 ص

 َنبَتلا بيم ہلا نا ها مآ ثیح نم کرام رهط ادق َنَرْهَظي ی

 .[۲۲۲ :ةرقبلا] ترهل

 مل ةديدجلا ةعبطلا يفو .(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقَو ةمالع عضوت

 .ضيجملا» :فقولا عضوم -

 رورجملاو «نهتعماجم كرت نع ةيانك وهو «لزعمب دعابتلا وه لازتعالا
 الو :هلوقو .ضيحملا تقو يف :ريدقتلاو «فوذحملا (تقو) (يف) ب

 «نهلازتعاب رمألل اًديكأت نهنم بارتقالا نع يهنلا ءاج رهط ع نوع

 امك ءنادبآلاب جاوزألا نع دعابتلا سیل هنأو «لازتعالا نم دارملل اًتييبتو

 یضتقم ناكف «ضيحلا نمز يف بارتقالا مدع وه لب دوھیلا دنع ناك

 ةدكؤم اهنأل ءفطع نودب ةلوصفم هور الَوإ» ةلمج نوكت نأ رهاظلا

 نيرمألا الكو «لازتعالل ةنيبمو کیتا ن اسيل ارات ةلمج نومضمل

 . "”(ال) ةراشإ هيلع يروباسينلاو يدنواجسلا تبثأ دقو '*لصفلا ي
 نم ىلوأ هلصو نأ قايسلا نم رهاظلاو .""زئاج هنأ ينومشألا ىريو

 .ملعأ هللاو «(ىلص) ةمالع ىلإ جاتحي ال - اًمح وهف «هيلع فقولا

 جم 2 0 مہر € رک ےک 7 مرا 0
 ةردحت ہت برکت نأ ٭ 31 e ود ےب أ أ ني سا كلت ۔۸

 لو رشدي اذإ ادهش اموینکت الا حاج کیا یسک مڪتب ںیب اھتوردت ۃرضاح

 ۔[۲۸۲ :ةرقبلا] 4ده لو ٹاک راض

 TEA/Y. ریونتلاو ریرحتلاو YY ۲ يناعملا حور : رظنا (١)

 517/١. نآرقلا بئارغو ٠۰٠/۱ فوقولا للع :رظنا (۲)

 . ٠١۷/١ ىدهلا رانم :رظنا (۳)



 . 2َ 1 ةرونملا ةنيدملا فح صم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 عّضوت مل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .افقَو ةمالع

 . ابرد الا ٭ه :فقولا عضوم -

 ىنثتسملا نيب فقوي الف ءانثتسا ةادأ ہدعب ام نأل ؛هيلع فقو ال

 هنع تكسف «هوركذي ملو فقولا ءاملع هلمهأ دقو .هئم ىنئتسملاو

 «يراصنألاو «يروباسينلاو «يدنواجسلاو «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا

 اذه نم (ىلص) ةمالع فذح ىف ةنجللا تنسحأ دقو .''ینومشألاو

r 
 اَمَو ويو ةعتبأو ةا اعا هم هب ام توعيتيف عير ويوم ف ین ام ۔ ١

 اولو لإ گلی امو اپر دنع ن لك -وب انما“ نووی لیلا يف َنوُحِسلاَو لآ الا کیٹ ان

 .[۷ :نارمع لآ] ب لا

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . (ىلص) ةمالع

 9 لیوال : فقولا عضوم -

 ةراشإ تعضو مث ء(یلق) ةراشإ ةرقوملا ةنجللا ترّيغ مل يردأ ال

 اَمر يف واولا نأ امبف .ةنيدملا فحصم نم ةديدجلا ةعبطلا يف (ىلص)

 هلبق امع عوطقم هنأل «ىلوأ هيلع فقولاف ؛فانتتسالل حلصت یہا مک ۳

 5 ”يرابنألا دنع نسح فقو وه عضوملا اذهو ۔یتعم لصتمو ءاظفل

 للعو ء۱۹۲/یفتکملاو ء١٠٠١ /فانتئالاو عطقلاو ء٠۹ /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 رانمو ء۸٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۷۳ /۲ نآرقلا بئارغو ء٥۳ ١/ فوقولا

 . ٠١۳/١ ىدهلا

 . ۲۹۲ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ء٦

 (”ينادلا دنع فاکو ء''يراصنألاو ينامعلاو ساحنلا دنع حلاصو

 رییغتلاف .ينومشألا دنع نسحو ء''یيروہاسینلاو يدنواجسلا دنع زئاجو

 . اهميضت نأ ال .فحصملا

 لآ داملا َسْفِيَو ٌمَكَهَج لإ توکو تولعُتَس أوُرَهَك تیل لث# -

 :نارمع ١١[.

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 عيظفتو «منهج ليوهتل «فانئتسا وه ٭داَهَلَل ستيوإ» هلوق ء(یلص) ةمالع

 وهو ردقم مذلاب صوصخملاو «ىنعمو اًظفل شارفك (داهم)و ءاهلهأ لاح
 “يسفنأل هودهم ام وأ ‹ منهج

 فقو هنأ ساحنلا ىريو «ىنادلاو يرابنألا هنع تكس دقو

 يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو .نسح فقو :لازغلا لاق , فاك

 زئاجو «يراصنألاو ينامعلا دنع موهفمو ٣ٴ (ط) ب هل ازمر «يروباسينلاو

 )١( دشرملاو ء۲۹۲ /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠٤١١/١ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ٥١ .

 ) )۲/ىفتكملا :رظنا ١95.

 . ۹۹/۲ نآرقلا بئارغو ء٣١٦۳ ١/ فوقولا للع:رظنا (۳)

 )٤( ىدهلا رانم :رظنا ٠۲١/١ .

 . ۱۲۷ /؟ يناعملا حور (٥ہ)

 )٦( /ىفتكملاو ء٢۲۹۰ /فقولا حاضيإ :رظنا ۱۷۹.

 ۔۳۰۱/۱ءادتبالاو فقولا باتكو ء۱١۱۲ /عطقلا :رظنا (۷)

 .۱۱۹/۲ نآرقلا بئارغو ۳٦٣/١ فوقولا للع :رظنا (۸)



 ھ۷ ةروئملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 ىلوأ (ج) ةمالعو .عضوملا اذه رّيغي الأ یلوألا ناكو . "”ينومشألا دنع

 عضوملا اذه يف (ىلص) نم

 اه نی ىِرْجَت تلج ْمِهَيَر دِ امن َنْدَِل ْمُكِلَد ني ربحي ركْشيْوَأ فا - ١ 3 هس ور 2 ےہ م ڈو 2 روک
 دق

 ےس

 1 يآ 5 سوا ےس ر
 فرس مر اس لآ) د ابيل يصب 7 هللآو ولا برم ثٹاوضرو ةرسهطم ججوُرَأَو اهيف نرخ رکھنا

 :نارمع ٤٤[.

 4« تلد : فقولا عضوم۔

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو (ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . (ىلص) ةمالع

 مهبملا ربخلا كلذل نيبم فانئتسا «ٌّتَّتَج روي َدعْأوقن ناف ةلمج

 لحم يف ہیلو رخؤم ًادتبم هک كنج جو بدم ربخ نیل نأ ىلع

 .نيتءارقلا ىلع تانجل ةفص رج وأ بصن وأ عفر

 دنع يفاك وهو «يرابنآلا اًمسح اًمقو هً ڪلد ىلع فقو دقو

 دنع وهو .'''ینومشألاو يراصنألاو ينامعلاو ينادلاو ساحنلا

 ."”يطبهلا دنع فقو هنأ امك ءقلطم فقو يروباسينلاو يدنواجسلا

 ياي ةلمج نأ عم ؟ةيناثلا ةعبطلا يف (ىلص) ةمالع تعضو مل يردأ الو

 مظعم نأ عمو ءاظفل اهلبق امع ةعوطقمو ‹ ةيفانئتسا كنج دج هيو دن دن اوا

 .(فاك) فقولا اذه نع ء اولا ءاملعلا

 کک وہ ورجال رش
 ١[. : نارمع لآ] ڳي طر ادلع وديا ڪرو نو لا نل ۔۲

 .۱۲۸/۱ ىدهلا رانمو 5١« /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٤٤٢٦ 7/7 دشرملا :رظنا (0)

 /١دشرملاو ء۱۹۸ /ىفتكملاو ۰۱۲١ /فانتئالاو عطقلاو 2796 /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 .۱۲۹ /ىدهلا رانمو 5١. /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٤

 . ۲۰٠ /نآرقلا فقو دييقتو 2١١9/7 نآرقلا بتارغو ء٣٣٦۳ ١/ فوقولا للع :رظنا (۳)



 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 . ودبل ڪرو ر هلآ نلوم : فقولا عضوم -

 «دیحوتلاب كلذ متخو «هنع هب ءاج اميف هتعاطو هللا ىوقتب مهرمأ امل

 رص اذه :هلوق وه اهيلإ لصوم قيرط برقأ نأ نيب «ةيدوبعلاب فرتعا مث

 هلعج دقو ءاهلبق امب ةيظفل ةقالع اهل تسيل ةلمجلا هذهو .# ٌدِيِقَتْسُم

 «لازغلا دنع فاك فقو وهو . لطم اًمقو يروباسينلاو يدنواجسلا

 فقولا اذه نأ رهظيو . ينومشألاو يراصنألاو ينامعلا دنع نسحو

 .ملعأ هللاو «(ج) ةديدجلا ةمالعلا نم رثكأ (ىلق) ةمالع عم ميقتسي

 .[75 :نارمع لآ] پن یقَتملا بِي هللا نق قّتاَو ءودھعب قو ْنَم بم ۔٣

 ةديدجلا ةعبطلا يفو .ءفقّو ةمالع عّضوت ْمَل ةميدقلا ةعبطلا يف

 ۷٢[. :نارمع لآ] چل باط : فقولا عضوم -

 مات لب ىلع فقولا نأ جاجزلا يرسلا نب ميهاربإ نع ينادلا لقن

 سيلو ٠ "مهلالحتساو مهبذكب باذعلا ليبس مهيلع ىلب :هدنع ريدقتلاو

 ۱٥۹/۲. نآرقلا بتارغو .”ال١/4 فوقولا للع :رظنا )١(

 ىلع دصقملاو ۷۱۱ لازخلل ءادتبالاو فقولا باتکو ء۱ دشرملا :رظنا (٢)

 ١40/١. ىدهلا رانمو ء٥٤ /فحصملا شماه

 7١. 5 /ىفتكملا :رظنا (۳)

 ١58/١. ىدهلا رانمو «فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا )٤(



 ' ١ 089.0 ةرونملا ةنیدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 يدنواجسلا هنع تكس دقو .'''مسق هب لصتا نإ مات (ىلب) ىلع فقولا

 . ””(ىلب) ىلع فقولا هيف راتخي امم عضوملا اذهو .''یروباسینلاو

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةم الع

 . ةليروملا لزنت ٢ف :فقولا عضوم - هي لمص م لع 55

 .مهباوج ىلع قيرطلا عطقل ةقوسم ةیفانئتسا نرو أوف لق ةلمج
 نم نيقثاو متنك اذإ يأ :ردقم طرش نع تحصفأ اهنأل «ةحيصفلا ءافلاو

 فقو وهو مات فقو وهو «'؟!ةاروتلاب اوتأف ءاهيلع متررصأو مكلاوقأ

 فاك فقو وهو .'''مات هنأ عفان نع ساحنلا لقنو ء'ٴ'يرابنألا دنع نسح

 ينامعلا دنع كلذك فاكو .''يناتسجسلا متاح يبأ لوق وهو «ينادلا دنع

 فقو وهو “فاك هنأ متاح يبأ نع ينومشألا لقنو .؟"”يراصنألاو

 .۱۹/دصقملا :رظنا )١(

 )٢( نآرقلا بتارغو ۳۷۸/۱ فوقولا للع :رظنا ۲/۱۸١ .

 ۲۷۹ / ثحبلا اذه نم سداسلا لصفلا :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بارعإ وبیائہ١/ ٦۸٦٤ .

 )٥( /فقولا حاضيإ :رظنا ٠٠٣.

 )٦( /فاتتئالاو عطقلا :رظنا ۱۳۱.

 . ۲٠١ / یفتکملا شماه : رظناو ء٢٠۲۰ /ىفتكملا : رظنا (۷)

 ٦٦. /فحصملا شماه ىلع دصقملا ء۸۱ /ادشرملا :رظنا (۸)

 . ٠٣١١ /ىدهلا رانم : رظنا (۹)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠۰

 ةمالعو . ”ىطبهلا دنع فقو وهو «يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم

 ىرأ اميف (ج) نم ىلوأ (ىلق)

 کا رسنا نب نك اکو اًميِنَح میلا هلم أي لا َّقَدَص لقط ۔ ٥

 . (ىلص) ةديدجلا ىفو .فقَو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .«اقيِنح مرا دلِ امت :فقولا عضوم -

 فاك وهو . "”ساحنلا هزواجت دقو یرابنألا دنع نسح فقو وه

 دنع نسح وهو . یگلاص اًمقو يراصنألاو ىنامعلا هذعو ءینادلا دنع

 .“*نسحلا نم نسحأ ىنومشألا هلعجو «لاّرغلا

 فقو دقف يروباسينلا امأو .'“اًقلطم اًفقو هلعجف يدنواجسلا امأو

 ةمالع هعم بسانتت نسح فقو وهو . "تايآلا سأر ىلع فقي امك هيلع

 اذإ امأ ءاهلبق ام ىلع ةفوطعم ةلمجلاو «فطعلل واولا انيرعأ اذإ «(ج)

 . ملعأ هللاو .لصولا يغبنيف ف - غئاس وهو - ةيلاح ةلمجلا انربتعا

 .[۱۰۷ :نارمع لآ] هدو دلل اف موا 0200000 ااو - ۲

 .(ىلص) ةديدجلا يفو ء«فقّو ةمالع عّضوت ْمَل ةميدقلا ةعبطلا يف

 )١( نآرقلا بئارغو ء۳۸۰ /۱ فوقولا للع :رظنا ١/ ۲٤٣٢ء /نآرقلا فقو دییقتو ۲٠۷ .

 ) )۲/فقولا حاضيإ :رظنا ٠٠٠.

 . ۱۳١ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( /ادشرملا :رظنا ٤۸١ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ٦٦۔

 )٥( ىدهلا رانمو ء٣٣۳۲ /ءادتبالاو فقولا باتك :رظنا ١/ ۱٥١۔

 )٦( فوقولا للع :رظنا ۱/ ۳۸۰.

 .؟؟/؟ نآرقلا بئارغ :رظنا (۷)



 ٦٥١٥ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 . لا ذر فقل :فقولا عضوم ۔

 هّدعو .(ط) ب هل ازمر اًقلطم اًققو يروباسينلاو يدنواجسلا هلعج

 فانئتسا ىلع فاك وهف : لّصفف ینومشألا امأ .اًحلاص اًمقو يراصنألا

 يف :لاق هنأك «لاحلا عضوم يف هدعب ام لعج نإ فقوب سيلو «هدعب ام

 انربتعا اذإ ء(ج) ةمالع هل عضوت نأ ىلؤألاو « ””نومعنتي دولخلا لاح

 اهلبق امہ اهلصوف الاح اهانبرعأ اذإ امأ «ةيفانثتسا دود اف مه ةلمج

 .ملعأ هللاو «ىلوأ

 کلا نع وهني ٍفورْعمْلاب تورمأبَو رجالا وویلاَو للاب تونم - ۷
 1١5[. :نارمع لآ] «َتيِحِلَصلَأ نم كلِقلَوأَو ِتابحْلا يف توُعرسو

 .(ىلص) ةديدجلا يفو ءفقّو ةمالع عّضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .کِتابَحْلا : فقولا عضوم -

 وهو ‹(ط) ةمالعب هل ازمر اًقلطم اًمقو يدنواجسلاو يروباسينلا هذع

 . ””ينومشألا دنع فاكو «يراصنألا دنع حلاص فقو

 امب اهل ةقالع ال ءةیفانثتسا «َنيِحِلَصلَآ مم کلیلزُأَوالف ةلمج :لوقأ

 ةمالعو .ینومشألاو يدنواجسلا هلاق امك ءاّيفاك فقولا نوكيف ءاّطفل اهلبق

 . اهتابثإ ال اهفذح ىلوألاو «يفاكلا فقولا لثمت ال (ىلص)

 شماه ىلع دصقملاو ء٢۲٢۲ /نآرقلا بئارغو ۳۸۲/۱ فوقولا للع :رظنا )١(

 . 1۳ /فحصملا

 ٠١١/١. ىدهلا رانم :رظنا (۲)

 ىدهلا رانمو ء٦٦ /دصقملاو ء٢۲٢۲ /۲ نآرقلا بئارغو ۳۸١/١ فوقولا للع :رظنا (۳)

 . ١/2



ooمیرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو ففولا  

 و مهلوس مهنع یش نل اورفک یا ّنإ» - ۸
 . ۱١١[ :نارمع لآل ودل ايف م رال بأ َكيَلرَأَو

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(یلص) ةمالع

 . کرانا بحصأ َكيِلْوأَو : فقولا عضوم -

 يراصنألا دنعو .'''زئاج فقو يروباسينلاو يدنواجسلا دنع وه
 ےن 5 5 220 هس 8 عك . هم
 ایف مه ةلمجلا عفومو : "ئاج فقو ينومشالا دنعو :حلاص فمقو

 .«كيلزأوو» لوألا ًادتبملل ناث ربخ دولل

 «ربخلاو ادتبملا نیب فقولا نسحتسی ال ہنأل یلوأ لصولا نوكيف

 . ملعأ هللاو

 نا ملا موي وع الو كسر ىلع ادعو امانا ابر - ۹
 ١54[. :نارمع لآ]

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . (ىلص) ةمالع

 دق هم ےہ 7 ۱

 . ميقا موي : فقولا عضوم ۔

 م ۲ ۱ ۱ ۱
 دنع حلاص وهو . "”قلطم فقو يروباسينلاو يدنواجسلا دنع وه

 . ”ىنومشألا دنع زئاجو «يراصنألا

 )١( فوقولا للع :رظنا ۱/ ۰۳۸٦نآرقلا بئارغو ۲/ ۲۳۸ .

 ) )۲ىدهلا رانمو ء٦٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا ٠٠١١/١ .

 ) )۳فوقولا للع :رظنا ١/ ۰٤۰۸نآرقلا بئارغو ۲/ ۳۲۷.

 )٤( ىدهلا رانمو ء۷ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ٠٠١١/١ .



 : ۵۳ : ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 رم رم سک

 ةلمجلاف ہہ داعیلا نع اک كن (نإ) ےہ فقولا دعب ةلمجلا تأدتبا

 الإو ؛للا ىلإ ءوجللا باوبأ نم باب وهو «مهنم لاؤسلا ليلعتل «ةيليلعت
 «ىلوأ لصولا سیلو ء(ٌنإ) لبق ىلوأ فقولاف .داعيملا فلخي ال هللا نإف

 .ةرقوملا ةنجللا تررق امك

 .۷ :نارمع لآ] داملا شو مدمج مهو دذ <2 ليلك عاملہ - ےگ

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . (ىلص) ةمالع

 . منهج + جهل مهنوأم» :فقولا عضوم -

 دنع فاك وهو . 0قلطم فقو يروباسينلاو يدنواجسلا دنع وه

 "”ينومشألاو يراصنألاو ينامعلا

 : (منهج مهاوأم)و . ةفنأتسم ةلمجلاو «لاوزلا ىلإ لیآ لواطت امهم وهو ہل

 .'''لاحلا ىلع بصن لحم يف :(داهملا سئب)و ةلمجو .ربخو أدتبم

 . ملعأ هللاو .هبحاصو لاحلا نيب یب لصفي ال ىتح «ىلوأ اهلبق امہ اهلصوف

 كن نم أ امو ك ر آمي اوثماک مَا ةوُممَْي تريتلا لإ رک ا - ١"
 ص م مَلْضَ نأ ُنطِبَّشلأ درو وي اورفک نأ اوریا دقو توعطلا ىلإ اوُمکاََتَی نأ َنوُدِِرب

 ٦٢[. :ءاسنلا] اديب اک

 ا اما

 .(ىلص) ةديدجلا يفو «فقَو ةمالع عّضوت ْمَل ةميدقلا ةعبطلا يف

 )١( نآرقلا بئارغو ء۰/۱٦ للع :رظنا ۲/ ۳۲۷.

 ) )6ىدهلا رانمو ء٦۷/فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۹٥٦ /ادشرملا :رظنا ۱۷۰۱/۱.

 ) )۳/۱ہنایبو ميركلا نآرقلا بارعإ :رظنا ٠٠٠



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا هه ٤

 . کو اورفکی نأ# :فقولا عضوم -

 .ينامعلا دنع حلصأ وهو .'''یروباسینلاو يدنواجسلا دنع زئاج وه

 دريو ةلمجو . ين ومشألا دنع نسحأو ؛يراصنآلا دنع حلاصو

 ةفوطعملا ةلمجلاو «لمج فطع اهلبق ام ىلع ةفوطعم 4مُهَّلِضَي نأ نیلا

 يذلا درفملا ىلع درفملا فطعك تسيل اهنآل ءاهلبق ام ىلع فقولا زوجي

 . ملعأ هللاو .(ىلص)

 اودخأيلو كعك مهتم ٌةضياط مفت ةالصّصلأ مهل تما ميف تنك ادو - ۲

 اوا ل لكرح 2 ُدَتِباَلم ِتْأَتْأَو مکر نم اود ځل اوُدَجَس اذ م محلا ١

 ٠١١[. :ءاسنلا] «ٌمُهَرَذِح ًاوُدُحَآَلَو كَم َكَعَم اول

 .(ىلص) ةديدجلا يفو ءفقَو ةمالع عّضوت ْمَل ةميدقلا ةعبطلا يف

 . 4 مَہتحِلْسَا اودْمْأَلَو9 :فقولا عضوم -

 فقو ينومشأللا دنعو ءموهفم فقو يراصنألاو ينامعلا دنع وه

 نبا لاقو ."”ىنعملا لاصتا عم مظنلا عاطقنال نسحأ وهو :لاق «نسحأ

 .'فاک فقو وه :ينادلا لاقو «نسح فقو :ساحنلا نباو «يرابنألا

 .حالسلا لمحب تفلك يتلا ةفئاطلا ريغ - كك  يبنلا عم دجست يتلا ةفئاطلاف

 حالسلا لمحت تناك يتلا ةفئاطلا تماق ةالصلا نم ةفئاطلا هذه تغرف اذإ مث

 .(ج) ةراشإ هيلع عضوت نأ يغبني اذهلو لِي ميركلا يبنلا عم دجستل

 )١( نآرقلا بئارغو ء٢/٤٢٦ فوقولا للع :رظنا ۲/٤١٤ .

 ١85/١. ىدهلا رانمو ء۸۰ /فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا (۲)

 . ۱۹۲/۱ یدھلا رانمو ء۹۵ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ١/ ٥۹۰ دشرملا :رظنا (۳)

 . 177 /لازغلاو ء٢۲٦۲ /ىفتكملاو ٠۲٠١ /فانتئالاو عطقلاو ء۴۳۱۲ /فقولا حاضيإ : رظنا )4(



 موم ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 ےگ ردم وعم

 ھا اھت نم یت تن مك من ٌدَنِص َنيِقِددَصل معنی موي انه ہللا لاق - ۳۴۳

 .[۱۱۹ :ةدئاملا] کلا دلا كلذ هع اورو ع هَ یر ادب ا ابف نرخ

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ج) ةمالع تعضو ةمیدقلا ةعبطلا یف

 .(یلص) ةمالع

 . ادب اف ذ تیلو :فقولا عضوم -

 فقو يروباسينلاو يدنواجسلا دنعو ءنسح فقو لازغلا دنع وه

 فقو هنأ ينومشألا ىريو ."”حلاص فقو هنأ يراصنألا ىريو .۔۶'*قلطم

 "دعب ام فانٹتسا ىلع فاك :ليقو :لاق .نسح

 يف انكبرأ يذلا وه (ىلص) ةمالع هيلإ يمرت اميف فالتخالا نأ قحلاو

 تريتخا يذلا عضوملا اذهو ءهيف نوكت يذلا عضوملا يف اھدر وأ اهلوبق

 يدنواجسلا هررق امك ىفاكلا فقولا ىلإ برقأ وه (ىلص) ةمالع هل

 . هيلع ناك ام ىلع هتكرت ةرقوملا ةن ةنجللا تيلف .يروباسينلاو

 نوبت ام معو کره کوی ملعب ضرالا فو ِتوْمَسلا يف لا ھوا ۔ ٤

 .[۳ :ماعنألا]

 هل عضوت مل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةمیدقلا ةعبطلا يف

 .فقّو ةمالع

 . تالا ِفواف :فقولا عضوم -

 يدنواجسلا دنع وهو .'''ینادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 .۲۷ /۳ نآرقلا بئارغو ء٢/٤۷٦ فوقولا للع :رظنا )١(

 ۔۱۲۷ /فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا (۲)

 .۲۳۰/۱ ىدهلا رام :رظنا (۳)

 . ۲٤١ / یفتکملاو ء۱۷۱/ فاتتئالاو عطقلاو ء۳۱۲۰ /فق ولا حاضيإ : رظنا )€(



 يراصنألا امأو .''”زئاج فقو يروباسينلا دنعو ء(ط) قلطم فقو

 ملي ةلمج نأ امبو .امهيف دوبعم يأ ء''نسح فقو هنأ نايريف ينومشألاو

 نيب لصفي ال ىتح ءانھ فقولا عوسي الف ,"0ةيلاح وأ «ناث ربخ کری

 . هناكم يف (ىلص) ةراشإ فذحف .هبحاصو لاحلا نيب وأ ءربخلاو أدتبملا

 رپ جم e يو

 َنوُهِرَہسِ وهب واک ام أ وك تاي ف فوسف مھ اج 8 حلب وک قف ۔ ٥١

 o] : ماعنألا]

 عّضوت مُل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقو ةمالع

 .«مُهءاجإ» :فقولا عضوم ۔

 فقو وهو «'؟*”يراصنألاو «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 زئاج فقو هنأ ينومشألا ىريو . يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم

 ةلمجلا نأ امبو .'“عقاولا ديكأتل اهنأل ءاهب ًادتبيف ديدهتلل (فوس) نأل

 نأو «مهبيذكت لاح نع رابخإ اهيف هاج امل حلب اودک دقق ىلوألا

 ‹فلتخم ىنعملاف «مهل ديعوو ديدهت اهيف مهتاب ىو ةیناثلا ةلمجلا

 ىلوألاو «هيلع فقولا غوسيف فطعلل «َقْوَسَق» يف ءافلا تناك ولو ىتح
 .ينومشألا هلاق امل اًديكوت «(ج) ةراشإ عضوت نأ

 )١( نآرقلا بئارغو «/” فوقولا للع :رظنا ٦٤/٣ .

 )٢( ىدهلا رانمو «فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ١/7777.

 .878/5هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإ :رظنا (۳)

 دصقملاو ء۲۷ /ىفتكملاو ء۱۸۸ /فانتئالاو عطقلاو ۳۲٣ /فقولا حاضیإ :رظنا )٤(

 ۔۱۳۱ /فحصملا شماه ىلع

 )٥( فوقولا للع :رظنا ١/ ٦۷٤٤ء نآرقلا بئارغو 55/7 .

 .۔۲۲ /۱ ىدهلا رانم :رظنا )٦(



 2: 8817 ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 00 ريوس رس يعم و هدر 7 2

 کچ ا نوف َندلل ريح رجلا رادو وهو تیل الا ا

 0 بسی حلا امو -

 .[۳۲ :ماعنألا] ایت

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا یفو .(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا یف

 .(ج) ةمالع

 ل رے سر ر

 . نوني َنَِلِله : فقولا عضوم ۔

 اًققتو يدنواجسلا هلعجو ء''ینادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 «هتاميسقت بسح ةیآ سأر ہدنع هنأل فقو يروباسينلا دنع وهو کا اًقلطم

 ينومشألا دنعو فاك فقو يراصنألا دنع وهو . ””هظنلا عاطقنا ةّلعلاو

 . ینعملا يف ف نسحلاو يفاكلا نيب ددرتي فقولا اذھو ۔“''نسح فقو

 ۔.۱ : ماعنألا] « َمُهاَيِإَو مڪر نڪ يلم نم مُكَدوَأ ارل الوؤ» ۔۷

 عّضوت مل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقَو ةمالع

 .4ٌقلنِإ ني :فقولا عضوم -
 يدنواجسلا دنع وهو ء“”ینادلاو ساحنلاو يرابنألا هنع تكس

 دنعو :حلاص فقو يراصنألا دنعو .؟”ولطم فقو يروباسينلاو

 )١( /ىفتكملاو ء۱۹۱ /فانتئالاو عطقلاو ء٣٦۳۲ /فقولا حاضيإ :رظنا ۲٥٢.

 ) )۲فوقولا للع :رظنا ۲/٤۷٥ .

 . ٦۳/۳ نآرقلا بئارغ :رظنا (۳)

 )٤( ىدهلا رانمو ء۱۳۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ١/777.

 )٥( یفتکملاو ء۲۰۷ /فانتئالاو عطقلاو ء٣٤۳۳ /فقولا حاضيإ :رظنا / 777.

 )٦( فوقولا للع :رظنا ٢/ ٦۹۲٤ء نآرقلا بئارغو ۳/۱۸١ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 (ج) ةراشإ هيلع تعضو ولف ءزئاج فقو وه اذإ .'”'زئاج فقو ينومشألا

 . ىدجأ ناكل

 ریل ووو هدأ ل ىح نسحآ ىه یلاپ الا یتا لام اورق رک اوہ - ۳۸

 .[ : ماعنألا] 4 اَهَعَسُو الإ است تب فك ال طلاب ولاَ

 تعضو ةديدجلا ىفو ؛(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 ."”نيمكحلا نيب لصفلل اًرئاج 90 يروباسينلاو يدنواجسلا هّدع

 7 نسح فقو ينومشألا دنع وهو ءاًحلاص اًمقو يراصنألا هلعجو

 .'”نيمكحلا نيب لصفلل تءاج ءةیفانثتسا لكلا امور يف (واولا) ف

 .(یلص) ةمالع فذح يف ةرقوملا ةنجللا تنسحأ دقو «زئاج هيلع فقولاف

 نود نم یل نما 7 دم لآ مع قح ايرو ْىَدَه ايرو - ۳۹

 |[ :فارعألا] چپ تو مہ ی3ا کو سو هلآ

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع
2 

 ١ ميتلع ىح## :فقولا عضوم ۔

 يدنواجسلا دنع قلطمو ‹ساحنلاو يرابنألا دنع نسح فقو وه

 کسا

 ٤٤

 )١( ىدهلا رانمو ء۱۸ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ١/ ۲٥٢.

 . ۱۸١/۳ نآرقلا بئارغو ء٤۹۳٦ /٢فوقولا للع :رظنا (۲)

 ۔۲۷۵ /۱ ىدهلا رانمو ء۹٤٢۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا (۳)

 )٤( قباسلا عجرملا ١/ ۲٥۷۔

 )٥( فوقولا للعو ء۲۱۲ /فانتئالاو عطقلاو ء۳۳۸ /فقولا حاضيإ :رظنا ٦۹۹/۲.



 8 ةروتملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 دمر ةلمج .'''دصقملا يف يراصنألاو .دشرملا يف ينامعلا دنع زئاجو

 دقف اذل ءیّتعم ةطبترمو ءاّطفل اهلبق امع ةعوطقم «ةيليلعت پلا أودع

 «ماتلا فقولا لثمت (ىلق) نأل ء(ج) ةمالع عضوب ةرقوملا ةنجللا تنسحأ

 . ىلوأ فقولاو 0

 نبك تأ لوو - ٠٠
 :فارعألا] ١٤[.

 کم 5 مک 06
5 

 عضوت مل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 ۔فقَو ةمالع

 . 4 َةَعاَس نرخی 0 :فقولا عضوم -

 ‹يدنواجسلاو «ىنادلاو ؛ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 (5) . وہ 5ٌ .
 ۰ ينومشالاو ‹يراصنالاو «يروباسينلاو

 اهيلع نومدقتسي الو ‹«تضقنا اذإ مهلاجآ نع نورخأتسي ال : ینعملاو

 . 4 دعاس دوك 3 هلوق ىلع فوطعم (نومدقتسي)و «ءاضقنالا تبراق اذإ

 .عضوملا اذه يف (ىلص) ةمالعل ةجاح ال اًّمحو

 رك لئ ريع مك نم ركل ام کل اودع مومي لاک اوه مال واع لَو - ١
 ٥. :فارعألا]

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 )١( /دصقملاو ء١٠ /۲ دشرملا :رظنا *١5.

 يدنواجسلاو ء۹٦۲ /ىفتكملاو ء۲۱۳ /فانتئالاو عطقلاو ۳۳۹ /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 ىدهلا رانمو ء١٤٢۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٢٢٦۲ /” يروباسينلاو ء۷۲

۸۱. 



 . ادوُه مهال : فقولا عضوم ۔

 «(ط) ب هل ازمرو ءقلطم فقو :يروباسينلاو يدنواجسلا هنع لاق

 نم فطاعلا فذح .'''موھفم يراصنألا دنعو :نسح ىنومشألا دنع وهو

 نأ كلذ يف رسلاو ءحون ةصق يف ىلوألا ةيآلل اًفالخ چل اوُدبَعَأ وَ اإل

 ةدارإل انه بنتجاف «ةدحاولا ةلمجلاك اهريصي ىتح لمجلا مظتني فطاعلا

 .اهانعم يف اهنم ةدحاو لك لالقتسا

 مانا نولي باذعلا وس مڪتوموسي توڪرف لاء نم سکا ڏر - ۲ میم

 14١[. :فارعألا] 4 ٌميِظَع مُر ني 5ب مكحلد فو مک اس نويس

 عّضوت مُل ةديدجلا يفو ء(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقّو ةمالع

 .باذعلا وس مُحَيوُموُسَي :فقولا عضوم -

 دنع وهو ."”ينومشألاو «يراصنألاو «ينادلا دنع فاك فقو وه

 هذعب ام نوک لامتحال زئاج فقو يروباسينلا دنعو فقو يدنواجسلا

 ةلمج نم لدب يه پکانا َنوُلْيَمُي »م ةلمج نأ امبو . "الاح وأ اًقنأتسم
 ةنجللا تنسحأ دقف اذل «فقو ةمالع عضوت نأل ةجاح الف كومو

 . (ىلص) ةمالع فذح يف ةرقوملا

 )١( نآرقلا بئارغو ء۶؟/۱ فوقولا للع :رظنا ۳/ ٠٠٠ .

 707١/١. ىدهلا رانمو ء۱۸٥۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ()

 . ۲۸١/١ ىدهلا رانمو ء۱۷۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٢۲۷ /ىفتكملا : رظنا (۳)

 ۲٦٢٢. /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٤(

 .فوقولا للع :رظنا )٥(

 )٦( نآرقلا بئارغ :رظنا */ ٠۰٣.



 ٢۹٦٢ ةرونملا ةنیدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 باذعلا هوس ْمُهُموُسَي نم ملا مو لإ هيلع نعل كبر تان اوم - ٣
 ر وو وب وک ےس ر

 ۱٦۷[. :فارعألا] ٭ ميسي ٌروفغل هَنإَو باقلا عیرس کبر نا

 عّضوت مل ةديدجلا يفو ء(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقَو ةمالع

 يراصنألا دنع زئاج فقو وهو اج فقو يدنواجسلا دنع وه

 ةفوطعم چپ محي وفعل هنو ةلمج .“" ”ينومشألا دنع ىلوأ لصولاو «كلذك

 .هعضوم يف ءاج (ىلص) فذحو .اهلبق يتلا ةيليلعتلا ةلمجلا ىلع

 لإ وا لع الوفي ال نأ بتكلا نكت دیت مع دعوي دلأ» - ٤

 ۱٦٤٤[. :فارعألا] 4ک َنولّقَعت کا کک ترد رب راح ةا رال

 ےس رم ےس ےگ دق

 هيف ام أاوسردو ّقَحْلا

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع

 . در نل :ففولا عضوم -

 .'”ینومشألاو يراصنألا دنعو «دشرملا یف ینامعلا دنع فاك فقو وه
s (€) ۰ :د أ  . 

 ماهفتسالل نوقم الف ةزمهو . “يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطمو

 ةميدقلا ةمالعلاف .قباسلا ىنعملا نع بارضإلا ىنعم اهيفو «يراكنتسالا

 ۔ ۵١۸ /٢فوقولا للع :رظنا )١(

 .۲۸۲/۱ ىدهلا رانمو ء۱۷۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا (۲)

 ۔ /۳ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغو ء٥١۶٦ ٢/ فوقولا للع :رظنا (۳)

 .۔٣۳۳ /۳ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغو 205١/5 فوقولا للع )٤(



o1ميركلا نآرقلا يف 5 ءادتبالاو فقولا  

 ۔ ےس E ر

 خیر تسلا مے فا لع مدو مرد رھروھظ نی مدا نب نم كير ذخآذِإَوف - ٤

 2 6 بس وہ ير ار ھم روم ہرا ارم

 .| ١77 :فارعألا] هنيه اذه نع اتڪ نإ ميلا مو اولوقَت تأ دهس قباواق

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ؛فقّولا قناعت يتمالع ٌتَعِضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(اًنَدِهَش) دعب (ج) ةمالع تضر ءفقّولا قناعت اتمالع ْتَفِذَخ

 .« ادهش قب اولاق# :فقولا عضوم -

 ىلع فقولا (اولوقت نأ) ءاتلا ةءارق ىلع :لاق ءليصفت ساحنلل

 رخآ ىلع مامتلاو (اندھش) یلع فقولا (اولوقي نأ) ءايلا ةءارق ىلعو .(ىلي)

 نم ناك نإو ءزئاج (ىلب) ىلع فقولا نأ يدنواجسلا ىريو ."''ةيآلا
 "كلذ يف يروباسينلا هعبتو ء(اندهش) ىلع فقولا حلصيف مهلوق
 یسوم نب دمحأ نع هلقن امك ء(فاک) ىنادلا دنع (ىلب) ىلع فقولاو

 3 )۳)( 3 1 هم 8 7 :
 لقنو : ””هريغو عفان نع هلقن امک مات (اندهش) ىلع فقولاو .هريعو

 (اندهش) ناك نإ يأ ءفاک نيريدقتلا ىلع فقولا نأ هريغ نع يراصنألا

 . “اير لوق نم وأ ةكئالملا لوق نم

 هاب دق وَ لإ ايَحَتم وأ لاتقا ارحم الإ مرید دیو: مهوب نموإ» - ٦

 ٦٤[. :لافنألا] 4لا ستر ٌةَكَهَج امر لآ ےب پکی

 تعضو ةديدجلا ىفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 . (ُةَنَهَج دوام ر : فقولا عضوم -

 )١( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ۲۲۲ .

 . ٣/ ۳٤۲ نآرقلا بئارغو ء٥٥٥٦ ٢/ فوقولا للع :رظنا (۲)

 . ۲۷۸ /یفتکملا : رظنا (۳)

 )٤( /فحصملا شماهلا ىلع دصقملا :رظنا ۱۷۳.



 ا o1 ةروتملا ةئيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 فقو ينومشألا دنعو «ساحنلاو «يرابنآلا دنع نسح فقو وه

 يدنواجسلا ىريو «'"”فاك) يراصنألاو ينادلا دنع وهو «'”نسحأ

 ةنجللا تنسحأ دقو , (ط) ةمالعب هل اراشأ .«قلطم فقو هنأ يراصنألاو

 . ملعأ هللاو .اھنم ىلوأ (ج) ةمالعف «(ىلص) ةمالع فذح يف

 کا مهد مآ تاڪ اورفک مهل ني َندَلَو ترو لاء پآدک لہ - ۷
 8 سمس دم رع 2 2 2 ي هل

 .[5؟ :لافنألا] باقل ڈیِدَش یوق هللا نإ مهيدي

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا یفو «(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 .«ٌرِهيدذيإ» : فقولا عضوم -

 دنع فاك فقو وھو .'*”يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وه

 ديس ىو هللا نلف ةلمج :لوقأ .”ينومشألاو يراصنألاو ينامعلا ھ ےہ ل2 << 7

 (ٌنِإ) ب ةءودبم اهنإ مث «ىّئعم الو اًظفل ال اهلبق امب ةقلعتم تسيل يامل

 «يفاكلا وأ ماتلا فقولا لثمت (ىلق) ةمالع تناك اذإف .مالكلا ءادتبال يتلا

 .فاك وأ مات وه فقولا اذه نأل ء(ج) ىلإ اهرييغتل ةجاح الف

Aہجر  feےس 27 روو 2 27 ر مہ  

 ولا تأ خیسلا یرصالا تلاقو ولا نا رع هوهیلا ِتلاقواف - ۸
 کہ سد 4 و مس 27 ۔ہ ةه رےہ ا مک 3 2

 ےک نأ ہلا م ماك لب نی اورمڪ يلا لوت توثهكتي ٌمههوؤأب موف تكللت

 ٤۰[. :ةبوتلا] ہہ نوک

1 

 ه5

 )١( ىدهلا رانمو ء۲۲۸ فانتئالاو عطقلاو ء٣٥۳ /فقولا حاضيإ :رظنا ۲۹۰/۱ .

 .۱۷۸/فحصملا شماه ىلع دصقملاو 27865 /ىفتكملا :رظنا (؟)

 .۳۸۰ /۳ نآرقلا بئارغو ء٥٦٥٥ ٢/ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغو ء٥٥٤٤ فوقولا للع :رظنا ٤١۹/۳ .

 ۔۲۹۷ /۱ ىدهلا رانمو ۰۱۸۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۱۷۸/۲ دشرملا :رظنا )٥(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . (ىلص) ةمالع

 . یَا هك :فقولا عضوم -

 ء«يراصتألاو ؛ینادلاو ءساحنلاو ؛«يرابتألا هنع تكس

 دنع زئاجو «يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو .""ينومشألاو

 اهنأ ولو ؛لاحلا اهلحمو «فيك ینعمب فال هلوقو .”يروباسينلا

 نيب نوكي ال فقولا نأل «فقولا زاج امل چلا مهلت نم لاح

 يف لوعفملا ريمضلا نم اهدعب امم لاح 4آ نكلو .هبحاصو لاحلا

 دوجول رريم الو ءزئاج دما م ءهكتكقإ# ىلع فقولاف ںیہ نوكفْؤي #

 . (ىلص) ةمالع

 قي ام دیو رخ یں اں نَم بارش الا تیرو ٠
 ريل یی 0 الا لوس

 برق اهنِإ الأ ل لأ تولو هللا دنع ٍتَبرَف

 .[۹۹ :ةبوتلا] جر

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا یفو «(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 اه مور 21 ٠

 وحر یف ىف هللأ مل رهيس ٭ :فقولا عضوم -

 ینومشألاو «يراصنألاو ؛ینادلاو «ساحنلا دنع فاك فقو وه )۳)

 دصقملاو ء۲۹۲ /ىفتكملاو ء۲۳۷ /فانتئالاو عطقلاو ء٢٣٥۳ /فقولا حاضیإ :رظنا )١(

 ۔٢۳۰ /۱ ىدهلا رانمو ء۱۹۱/فحصملا شماه ىلع

 . ٥٥٤ /* نآرقلا بئارغو ء۸١٦٦ ٢/ فوقولا للع :رظنا (؟)

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۲۹۸/یفتکملاو ء٢٤٤۲ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 . ۳۱۵ /ىدهلا رانمو ء۲



 ..:۵ ةروتملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 و .(ط) ب هل ازمر ؛قلطم فقو :يروباسينلاو يدنواجسلا هنع لاقو

 ةمالعف «ءادتبالل حلصت يتلا ةزمهلا ةروسكم 0إ هدعبو «فاك فقو

 . اهرييغتو اهفذح نم لضفأ اهؤاقبف «يفاكلا لثمت (ىلق)

  r oرا ر 1

 اتوا اضم وتلا ین نیر رشم اتکا ےس م کلو نمرو - 6:

 ٠١ :ةبوتلا] 4 ميِظَع باع لِ ودر مک اتم مُہَبْذعْتَس مهمل ن کلم ال

 عضوت مل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . فقو ةمالع

 . دد ٍدَمْلَ لَهَا نيو :فقولا عضوم -

 ىلع فقو هلبق امب «ٍِلْهأ نم لصو نم :يدنواجسلا لاق

 2 ””يروباسينلا كلذ يف هعبتو .“ ”اودرم مه :ريدقت ىلع . ديدم 3

 دنعو ٠ ےلوأ ہدعب امب هلصوو «يراصنألا دنع حلاص فقو وهو

 .“”یلوأ هدعب امب هلصوو زئاج ينومشألا

 يف اتناكو (ةنيدملا) و (ثوقفانم) يتملك ىلع ؛یلص) تعضو دقو

 ٹال 1ج اکا لک ومآ لکی ہلا تاک ام ال اشک الو اك یت --
 و و لسداد م مر حر سس کک
 ٤٤[. :سنوي]  نومردتس الو ةعاَس نو الف

 )١( فوقولا للع :رظنا  ۰٥٥۸/۲نآرقلا بئارغو ۳/ ٢١۷٥ .

 فوقولا للع :رظنا (؟) ٥٥۹/۲ .

 ۔ ٥۲۳/۳ نآرقلا بئارغ :رظنا (۳)

 )٤( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۲۰۴٢.

 )٥( ىدهلا رانم :رظنا ۳۱٣/۱۔



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 عّضوت مل ةديدجلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقَو ةمالع

 . دعاس نورت القإ» :فقولا عضوم ۔

 ؛فقولا ءاملع نم دحأ هب لقي مل (ةعاس) ىلع فقولا نأ بيرغلا

 .؟ةميدقلا ةعبطلا ىلع (ىلص) ىلوألا فحاصملا ةنجل تعضو اذاملف

 .قحلا وه ةديدجلا ةعبطلا نم (ىلص) ةراشإ فذحو

 أ نل لبيس هللا نإ رحل هب متم ام ىموم لاق ْاَوَمْلَأ اَملَّمإ# ۔ ۲

 .[۸۱ :سنوي] 4َنيِدِسْفَمْلا لمع

 عّضوت مَل ةديدجلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقَو ةمالع

 هعبتو «(ط) ب هل زمر (قلطم فقو) :يدنواجسلا دنع وه

 .؟"”نسح فقو ينومشألاو يراصنألاو ينامعلا دنع وهو ."””يروباسينلا
 قلعت اهلو ءاظفل اهلبق امع ةعوطقم كريما لمع ٌمَض ال هنأ َّنِإإ# ةلمجف

 «ةزمهلا ةروسكم (نإ) فقولا دعب امف «ىرخأ ةهج نمو «ىّتعم اهلبق امہ

 . اًرغاش فقولا ناكم كرت نم الدب (ج) ةمالع عضوت نأ ىلوألا ناكف

 3 بر رر ون صر ھ۶ کہ م ودام و می يدهس کو برس ظر رہ ھ ےک ہے

 لوفأ لو کللَم قا لوقأ الو بْیَعَلا ملعأ ال هللا نياَرَح ىدنِع کل لوفآ اوف ۔ ۳
 4ت ملیظلا نيل اذإ نإ مهسفنأ ف امي ْملَعا هللا اح ہللا موب نل مكتيعأ ۍردرت اِ م م 9 4 ٠ . 7 مہ و2 ر رک رھپ 1 رس رک ۲ م 2 2 جت مر of ےک

 .[۳۱ :دوه]

 )١( نآرقلا بئارغو ء٢/٥۷٦ فوقولا للع :رظنا ۳/1١١ .

 )٢( دشرملا :رظنا ٢/ ۲۲٦٢ء ىدهلا رانمو ء۸١۱٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ۳۳٦٣ /۱۔.



 ٢٥۷ ةروتملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 عّضوت مُل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 ۔فقو ةمالع

 م 4

 . هسا ق امی ْملْعَأه : فقولا عضوم -

 اَمي ْمَلَعَا هنأ :ةلمج .'''یروباسینلاو يدنواجسلا دنع زئاج فقو وه

 ىلع فقولاو . كه :هلوق ىلع زئاجلا فقولاو «ةيضارتعا «ٌمهَِْأ ف
 ءاّطفل هلبق امہ اًقلعتم سيل فقولا دعب ام نأل ءزئاج ةيضارتعالا ةلمجلا

 يتلا ةزمهلا ةروسكم (ٌنِإ) ب ةءودبم 4َتيِمِللْطلأ َنِمَلاَذِإ فل ةلمج نألو
 .اهب ءادتبالا نسحي

 ير نیو اسکی زخم ےس اوما کیلو اکیس ےک اڑا اک اکل - ہ٤
 مری يم رو رسل ع ظل
 ٦٦[. :دوه] ہک ٌريِرَعْل ُئِوَقْلا وه كلير نإ ذی

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

5 .9 1 4 

 .«ٍِيِموَي يرزخ» :فقولا عضوم ۔

 ينومشألاو يراصنألاو ينادلا یریو ؛نسح فقو هنأ يرابنألا ىري

 يدنواجسلا ىريو مات هنأ ساحنلا ىريو "فاك فقو هنأ

 ةفوذحملا نيتمالعلا نيب ددرتثي وهو . ”قلطم فقو هنأ يروباسينلاو

 نع ©

 او

 )١( نآرقلا بئارغو 2585/7 فوقولا للع :رظنا ٤/٠١۷ .

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۴۱۷ /ىفتكملاو ء۳۷۲ /فقولا حاضيإ :رظنا )٢(

 ۳٥۱/۱. ىدهلا رانمو ء۹

 ۔٢٦٦ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغو ء٢/٦۸٦ فوقولا للع :رظنا ۳۱/٤۔



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ت 00 r تار رس مچ 2 عار خصر ماريو ھم و 4

 روي باَذع مکَيَع فانا لَو ريَ مكحنزأ ةْيِإ ناڙيملآو لايكملا أوصفنت

 ۸٤[. :دوه] « طي

 او ريع لإ نم مکل ام هَ اوڈُبَعَا موه لاق اش رها نم لارو - مہ وو یا م ردم ےہ 2 ر برم ريس ہ46 مس سس هب رے

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . (ىلص) ةمالع

 .'"”ينومشألا دنع نسحو «يراصنألاو ينامعلا دنع فاك فقو وه

 ؛(یلص) ةمالع تعضو مث ء(ج) ةمالع ةرقوملا ةنجللا تريغ مِل يردأ الف

 يتلا ةزمهلا ةروسكم (ٌنِإ) فقولا دعب امو ءاظفل هلبق امب اًقلعتم سيل هنأ عم

 e فح ري هلا لنک نو مے خا لع نما اک الا هلم گنا لَه لق - 5

 ھ ےک رس رگ رم

 ٦٢[. :فسوي] «َنِجّيأ محر وهو

 عّضوت مل ةديدجلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقو ةمالع

 . 4 اظيدح ۆي :فقولا عضوم -

 ةمالعب هل ازمر « صخرم فقو يروباسينلاو يدنواجسلا دنع وه

 ناكم ال هنأل ء(یلص) ةمالع فذح ىف ةنجللا تنسحأ دقو .'''(یلص)

 .انه اهل

 اوري رافأ ثا لها نم متل حو الاجر الإ بَ نم انسا امراه ۔ ۷

 .۲۳۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٤٤١۲ /٢دشرملا :رظنا )١(

 ٠٠١/٤. نآرقلا بئارغو ٠٦١٠/۲ فوقولا للع :رظنا )٢(



 ۵١٦۹ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 عر 5 ص
 ےس 27 ا تريبل ربح ةرْيلا زاداو مهل نم نیلا ُةَبقْلَع تاک کک اور ظني ٍضْرَأْلا ف 5

EN 

2 
 سا

 رو? ر س ا

 .[۱۰۹ :فسوی] َنولَيَعَت الفأ

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو « (ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 يدنواجسلا دنعو , فاك فقو ىنومشألاو ساحنلا دنع وه

 فقو وهف .'''(حلاص) يراصنألا هنع لاقو .'''!قلطم فقو يروباسينلاو

 . هيناعم هيضتقت ام بسح (ج)و (یلق) ناتمالعلا هل حلصت فاك

 دم
 م4 ص e یک 7 و سور سب نع ع ن ور 85 رب مم ےس

 ہد الإ هوي ممل وتس رس ديان ہنلاو یف جہ

 ٤. :دعرلا] لص ال تب َنرفَكلا اعد امو هلک ا

 ةديدجلا ةعبطلا يفو :(یلص) ةمالع تعضو ةمیدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع تعضو

 سر وسع وہ 7
 . 6 یا ةوعد هلل : فقولا عصوم ۔

 ° نومشألاو ءيراصنألاو «ىنادلاو ‹ساحنلا دنع مات فقو وه

 يدنواجسلا امأو .“یرابنآألا دنع ماتلاب هيبش نسح فقو وهو

 ۔۳۷۲/۱ ىدهلا رانمو ء۳۷۶۵ /عطقلا :رظنا )١(

 ٦٦۹/۲. فوقولا للع :رظنا (؟)

 ۳٣۸. /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۳)

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٣٣۳۳ /ىفتكملاو ء۲۷۸/فانتئالاو عطقلا :رظنا )٤(

 ۔۳۷۸/۱ ىدهلا رانمو ء۱

 )٥( /فقولا حاضيإ :رظنا ۳۸۰.



 میرکلا نآرقلا يف ذ ءادتبالاو ففولا 0۷۰

 ددرتثي وهو . '(ط) ةمالعب هل ازمر قلطم فقو امهدنع وهف يروباسينلاو

 نووي اَنِمَو يب ادیز ليَمْلأ أ َلَمَتْحاَف اهردقب ةيدوأ تاسف اسلا کری رنا ۔ ٥

 وے حم وہ
 ْثَهْدَق ديلا انام طلا ٌیَحلا هلا برص کک را ہی یس او عتب 1 یف ي

 E .[17 :دعرلا] ہلال هلا بري كلك ضرألا يف كی سالا حس ام 9 ۶

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا یف

 .(ىلص) ةمالع

 . ايباد ادبر لْیَسلا لّسْحَه : فقولا عضوم -

 يدنواجسلا دنع وهو ء''(فاک فقو) يراصنألاو ساحنلا هنع لاق

 فقو ينومشألا دنع وهو «"(ط) ةمالعب هل ازمر قلطم فقو يروباسينلاو

 کلی بت مم وأ ةي عبا الأ قوي دودي ايو : یلاعت هلوق .'*نسح

 فرح :نم :(امم)و ءلوألا لثملا ىلع الثم فطعتل .فطع فرح (واولا)

 ةلص :(نودقوي) ةلمجو ءمدقم ربخ راجلا عم هلحم رورجم مسا :ام ؛رج

 فوطعم كَم وه لصاحلاف ن ةر وه رخؤملا أدتبملاو ءلوصوملا
 . (ىلص) ةمالع نم  ىرأ اميف  ىلوأ (ج) ةمالعف ءُلَثَم ىلع

 لا ر رکے 1 ےن ہک تم ور

 دیر نم هياء هيلع لا لول اورفك َنبِدلا لوفيوإ# - ٠

 .[۲۷ :دعرلا] ہک بانآ ْنَم هَل ىو

 ۶ٴ 5

 یم 4 نم لضي هللا گل لق وی

 )١( نآرقلا بئارغو 2514/7” فوقولا للع :رظنا ٠٤١١/٤ .

 )٢) /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ۱۲۷۸ /فانتئالاو عطقلا : رظنا ۲١١ .

 ) )۳فوقولا للع :رظنا  25١5/7نآرقلا بئارغو ٠٤١/٤ .

 ۔۳۷۹/۱ ىدهلا رانم :رظنا )٤(



 هالا ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . بيَ نی ياء وع لال :فقولا عضوم ۔

 دنع قلطم فقو وهو .'''ينومشألاو يراصنألا دنع فاك فقو وه

 ءاّطفل هلبق امب اًقلعتم سیل مات فقو وهف . "”يروباسينلاو يدنواجسلا

 يتلا (ىلق) ةمالع لمتحيف «لوألا ىنعملا نع ىنعملا يف بارضإ هدعب امو

 اوال ةعبطلا يف
 و یاد جس هرب الا دع یل ِةَّنَجْلا لم - ١ رو سم وع سرہ رخ 0

 ۳٣ :دعرلا] رال نقلا یم وفا ( تلا َىَقُع كلَ

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . أوقتأ يلا ىق كلي :فقولا عضوم -

 ساحنلا امأو ."”"يراصنألاو «ينادلاو «يرابنألا دنع مات فقو وه

 لاق .(ق) ب هل ازمرف يروباسينلاو يدنواجسلا امأو . هع تكسف

 ىلوأ نيلاحلا نايب نيب عمجلا نل زوجا لصولاو :ليق دق : يدنواجسلا

 ے یب ہں ےہ ۱ (م)
 نیب عقو زئاج فقو وهف ."'“یيروباسینلا همالك رركو < هابتنالا ىلع

 )١( ىدهلا رانمو ء۲٢٥۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۱/ ۳۸۰.

 . ٠٤١١/٤ نآرقلا بئارغو ء۱۷٦ ٢/ فوقولا للع :رظنا (۲)

 ۲٥٢. /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۳۷ /ىفتكملاو ء۳۸۳ /فقولا حاضيإ :رظنا ()

 .۲۸۱ /فانتتالاو عطقلا :رظنا )٤(

 )٥( فوقولا للع :رظنا 11۹/۲ .

 )٦( نآرقلا بئارغ :رظنا ٤/ ٠١١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 (یلص) ةمالع فذح یف ةرقوملا ةنجللا تنسحأ دقو .نيتفطاعتم نيتلمج

 . عضوملا اذه نم

 أم کرو دوُمَتَو واو جون وف مڪي ني ے تا اذ رک ہا ۲
 نإ اولافَو مههَوَْأ ف م7 اودرف تاب مشر مت هاج کلا الا ملعب ال هدب

 .[۹ :ميهاربإ] ببرم لا اُ وہ إو ہیپ متارا آمي ارك کک رھ

 تأ دوُمَتَوظ ىلع فقولا قناعت ةمالع ْتَعِضُو ةميدقلا ةعبطلا يف
 نم فقولا قناعت اتمالع ْتَكْذُح ةديدجلا ةعبطلا يفو ««ٌمِهدَيْنِ
 . نيعضوملا

 . هدب نم راو دوم و داسعو 8 :فقولا عضوم -

 ساحنلاو «ينادلاو «يرابنألا دنع مات «ٌدوُمَتَو# ىلع فقولا

 امأو . فاك فقو وهو «ٌمهِرَتَب نم ىلع فقولا :يراصنألا دنعو

 نمل (ط) ب هل زمر اًقلطم اًمقو (دومثو) ىلع فقولا لعجف يدنواجسلا

 اهب عجر نمو «(مهدعب نم نيذلاو) ىلإ (هللا الإ مهملعي ال) :هلوقب عجر
 كلذ يف هعبتو ."”قلطم فقو (مهدعب نم نيذلاو) ىلع هفقوف لكلا ىلإ

 أدتبم (نيذلاو) لعج نإ فاك (دومثو) :ينومشألا لاقو .“'یروباسینلا

 موق) ىلع اقطع ضفخ عضوم يف (نيذلاو) لعج نإو ء(مھملعی ال) ہربخ
 اتمالع فذحت نأ يغبني الف .'””اًيفاك (مھدعب نم) ىلع فقولا ناک (حون

 .ةددعتملا يناعملا ىلع ةلالد امهل نأل «قتناعتلا

 )١( /فانتئالاو عطقلاو ء۲۳۳۹ /یفتکملاو ء۳۸۵۰ /فقولا حاضیإ :رظنا ۲۸۲ .

 )٢( /فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا ۲٥٢.

 . ٦۲۲/۲ فوقولا للع :رظنا (۳)

 ۔۱۷۰ / ٤ نآرقلا بئارغ : رظنا (4)

 ۔۳۸۷/۱ ىدهلا رانم :رظنا )٥(



 مالا“ ةروثئملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 رثنأ امو كنب ات ات ائ ات مس أ نا اومولو ینوُمولت الفم -
 یک ےھت رک ہو ر

 ۔.٢۲ : ميهاربإ] 4ديا ٌباَدَع هَل يبل نإ له ني نوڪرن امی س

 عضوت مل ةديدجلا يفو .(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقو ةمالع
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 نإ تصعب

 . 4 خصب منا امر : فقولا عضوم -

7 ۱ 00 
 هنأ ينومشألا ىريو ٦ يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وه

 لبق ناطيشلا مالك نم وه . "هيلع فقوي :ليقو :لاق .هيلع فقو ال

 .باوصلا وه انه (یلص) ةمالع فذحف «هدعبو فقولا

 ٤١[. :ميهاربإ] مام وذو رع هلآ نإ رمو تلعن هل نع لق - "5

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 13-09 ےس رم

 کلب ویو فل هللا نإ نی الفوم : فقولا عضوم -

 وهو . فاك فقو ينومشألاو يراصنألاو ينادلاو ساحنلا دنع وه

 فقو وهف .'''(ط) ب هل ازمر قلطم فقو يروباسينلاو يدنواجسلا دنع

 ةجاح الف امهدحأ لثمت (ىلق) ةمالع تناك اذإف .يفاكلاو ماتلا نيب ددرتي

 نم ناك ام الإ ءىتعمو اظفل اهلبق امع عوطقم اهدعب ام نأل ءانه اهفذحل

 . 7 هس وعو تلخ هلآ ست الق» هلوق يف يفخلا دیدھتلا

 )١( نآرقلا بئارغو ء٦٦٢٦ /۲ فوقولا للع :رظنا ٤/ ٠۸١ .

 .۳۸۹/۱ ىدهلا راتم :رظنا (۲)

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٤٣٤۳ /ىفتكملاو ۲۸٠ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 .۳۹۲ /۱ ىدهلا رانمو ء۱

 )٤( نآرقلا بئارغو ۰1۲۸/۲ فوقولا للع :رظنا ٤/۱۹۷ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤ع

 لم تلخ قو 7 نوني ل َنيِمِرجمْلا بولف ىف کلش َكِلَذك ۔ ٥

 ١[. :رجحلا] ہک َنیلَوالا

 عّضوت مل ةديدجلا يفو ء(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف
 .افقَو ةمالع

0 
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 . دي نومو اله :فقولا عضوم ۔

 ”يراصنألاو ينادلا دنع فاكو .'!ساحنلا دنع مات فقو وه
 م مو رض رس کر

 نيل نس م تلخ دقو ةلمج تناك اذإ (ج) ةمالع هل عضوت نأ ىلوألاو

 لاحلا نيب لصفي ال ىتح فقو الف  اهبارعإ هوجو نم هجو وهو  ةيلاح

 ىلع فقولا زوجیف  رخآ هجو اًضيأ وهو - ةيفانئتسا تناك اذإو .هبحاصو
 . مھکالھإ يف هللا ةنس تضم دقف : اھانعمو .اهلبق ام

 ےگ ےس ےس روع < هت ررر رح مم ےک ر

 نڪ ات اَهْنِمَو ْمِهَنَمَو فد اهي مکا اقع مہالاو٭ف - 5

 ٥ :لحنلا]

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ىلص) ةمالع

 . 6 اهقلح 26 اَهَقلَح ممالاو وف :فقولا عضوم

 دنعو فاك فقو ینادلا دنعو مات فقو ساحنلا دنع وه

 0. 0 اسح فقو يراصنألا

 )١( /عطقلا :رظنا ۲۸۸ .

 ۲٦٢۲. /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٣٣٤۳ /ىفتكملا :رظنا (۲)

 . ۲۹۱ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( /یفتکملا : رظنا ۳٣۷.

 )٥( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۲٦۷.



 هاله ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 هلال 53 )

 نم عضوملا اذهل دوجأ (ىلق) ةمالعف . فاك فقو هنأ ينادلا هاري ام

 .(ىلص) ةمالع

 ہن اسو اًدرط ام نی اکا را رس یا ووا ۔۷
 < تم کہ ۵ ر ےس سس و پٹ ص ad و يلو

 مڪو يضف نم اوتل هيف رخاوم فلا یرتو اهتوسلت ةےلِح
 رس

 ١5[. :لحنلا] هک یورک

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ؛فقَو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 0 ۰ ء
 ''یروباسینلاو يدنواجسلا دنع زئاج وهو

 دنع زئاجو '!ینومشآلا دنع نسحو «يراصنألا دنع حلاص وه

 .ىلوأ ناكل (ج) ةمالع هل تعضو ولف . “”يروباسينلاو يدنواجسلا

 وس نب لمَن اڪ ام رسل اوقاف مَا تيلاط ةكيلملا مهتفوتت نیلا - 8
 .[۲۸ : لحنلا] دولت محك امي ميل هللا نا لب رم ر دا

 ةديدجلا ةعبطلا يفو فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 انك ام ىلع هدنع فقولاف «يرابنألا انه جلت ىلع فقولا زواجت

 . ۲٤٠١/٤ نآرقلا بئارغو 2576/7 فوقولا للع :رظنا )١(

 ١/ ٥٠٤. ىدهلا رانم :رظنا (۲)

 . ٤١١/١ ىدهلا رانمو ء۸٦۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۳)

 . ٤ / ٠٤٠١ نآرقلا بئارغو 2775/7 فوقولا للع :رظنا )٤(



 لم لب لي س ا ىلع فلا ا لزا لكل اسلا لاق

 نإ) (یلہ) :مهيلع ادر دي هللا لاق مث تو مھمالک ىضقنا هنأل (یلوُأ

 يتلا عضاوملا نم اذهو .'''متملع دق ىلب يأ (نولمعت متنك امب ميلع هللا

 لاج الإ كم نم انلسرا امو - ۹

 ٤١[. :لحنلا] «َنوُمْلَح

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 ۔(یلص) ةمالع

 . ملا حت :فقولا عضوم -

 يراصنألا دنعو «دشرملا يف ينامعلا دنع زئاج فقو وه

 ال رُک نإإ» هلوق ىلعو « لا با :ينامعلا لاق ."”ينومشألاو

 لعلو «امهيلع صوصنمب سيلو «زئاجلا ليبق نم يدنع امهو نوما

 ىلاعت هللا نأ ةيآلا ىنعمو «هزاوجل امهيلع فقولا حالصب دصق مسقم نبا

 دمحم ىلإ ىحوأ املثم «مهيلإ ىحوي الاجر الإ  ِِلكَي دمحم لبق لسرأ ام
 بتكلا ىهو :ربزلاو «هلسر اهاتآ ىتلا تالالدلا ىهو «تانيبلا نم - ةي -

 ."”مهيلإ اهب ىلاعت هللا ىحوأ يتلا

 277 ےک
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 ال مُتَش نإ ر دلا لهآ اولش لل یت

 )١( /فانتئالاو عطقلاو ء۳۹۰ /فقولا حاضيإ :رظنا ۲۹۳ .

 )٢( ىدهلا رانمو ء۲۷۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ٤١٦/١ .

 ) )۳.۳۲۳/۲ءارقلا بهاذم يف دشرملا



 : ۵۷۷۸۷۸۰ ةروثملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 لم
 ے رو ہ وعم ےہ اع ےس ہم

 «نويهزأم ىا ديو هلل وہ اَمَنِإ نينا ِنْيَهلِإ ادعس ال هلأ لاول - ٠
 ١ :لحنلا]

 عّضوت مل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقَو ةمالع

 . هدو هلل وه امّنِإ :فقولا عضوم ۔

 فقو وهو ینومشألاو «يروباسينلاو ‹يدنواجسلا دنع زئاج وه

 .(ج) زئاجلا فقولا ةمالع هيلع عضوت نأ يغبنيف . ”يراصنألا دنع موهفم

 كبرت اهنطاوم عيمج يف اهنأل ءضحم باوصف (ىلص) ةمالع فذح امأ

 .ئراقلا

 ١ - :لحنلا] هدر قوس اوم مک اء امی اورفکیل ل٭ ٥

 عّضوت مل ةديدجلا يفو .(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقَو ةمالع

 کک ̀ : فقولا عضوم -

 «يروباسينلاو «ىنادلاو ‹«ساحنلاو «يرابنألا ةنع تكس

 )ج - اوعتمتف) : یدنواجسلا هنع لاقو ."”ينومشألاو «يراصنألاو

 نبا نع دشرملا يف ينامعلا لقن .''!ءافلا لوخد عم (فوس) ب ءادتبالل

 يلامب كعتمت ىلع مد : نیقولخملا نم ديسلا لوقك وه :لاق هنأ مسقم

 )١( ىدهلا رانمو ء٢٢٦۲ /5 نآرقلا بئارغو ء۳۹/۲٦ فوقولا للع :رظنا ٦١۷٤/١۔

 . 7097 /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۲)

 بئارغو ۳٥٣ /ىفتكملاو ء٦۲۹۹ /فانتئالاو عطقلاو ء۳۹۱ /فقولا حاضیإ :رظنا (۳)

 . 808/١ ىدهلا رانمو ء۲۷۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملا ٤/ ۱۲٦٢ نآرقلا

 )٤4( فوقولا للع :رظنا 1۳۹/۲ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 .۔''*فلنم مقتنأ فيك ملعت فوسف ‹هنم ددزاو «هب كمعنتو

 یس لب َكِإ مرد ن ا ووا ا دار ووم ۔۲

 ١ :لحنلا] # نومیَمَتس 7 ةعاَس َنورْحَتَتَب ل هلأ اج اج اَذِإَف

 عّضوت مُل ةديدجلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقَو ةمالع

 «يدنواجسلاو «ىنادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 تنسحاف .فقوب سيل وهو ٦ ينومشالاو «يراصنألاو «يروباسينلاو

 یلص ةمالع ہیچ

 « نحلل هک تأ بذکلا مهلا فتو توھرہب ام ہللا تراميو

 ٢ :لحنلا]

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ءفقٌو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع تعضو

 ھم مے ر رم ترس رس ےہ ۰

 . وھرکی اموی نولمجو#» : فقولا عضوم -

 يراصنألاو «ينامعلاو «ساحنلاو «يرابنألا دنع فاك فقو وه
 : ۱ ۶ (#) . م٤

 .(ج) ةمالع حص وب ساب الو . "”ينومشألاو

 )١( دشرملا ۲/۳٣٣

 للع ۳٥٢ /یفتکملاو ء٦۲۹/فانتئالاو عطقلاو ء۳۹۱/ فقولا حاضيإ :رظنا )٢(

 ء۲۷۴۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملا ء۲۷۳ ٤/ نآرقلا بئارغو ء٥٤٦٦ ٢/ :فوقولا

 ١/. ىدهلا رانمو

 ىلع دصقملا ء٣٢٥۳ /یفتکملاو ۲۹٦ /فانتئالاو عطقلاو ء۳۹۱ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 . ٤٤۹/۱ ىدهلا رانمو ء۲۷۳ /فحصملا شماه



 ١۷۹ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 او َراَّثلَأ مه نأ رج ال سل ےھت رھ 4 ےک ٌبْزَكْل دوش یل و فو - ۷ك

 ٦٢[. :لحنلا] ورم

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . کیسلل هَل أو :فقولا عضوم ۔

 دنع فاكو ."”يراصنألاو ینامعلاو ("”يرابنألا دنع نسح فقو وه

 “!یدنواجسل | دنع قلطمو ين ومشألاو (؟”ينادلاو (”رساحنل ۱

 .(ىلص) نم ىلوأ (ج) ةمالعف ءقلطم فقو اّذإ وهف .''یروباسینلاو

 ره ونک قع ڑیئ ال مڪآ اشک ني الم هلل توا ۔۹
 گے لل رس رس ںی سرخ ا مم لع گے

 مغز اعلا دأب تو ره یر لح رطب تاب جي اند اوم لع لك
 ےل

 ۷٢[. :لحنلا] ٭چميقَتسُم ٍطْرص

 عضضوت مل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . فقَو ةمالع
 وت اش

 . 4 رع ثي ال هج اتا : فقولا عضوم -

4 a (A) ۰ ۰ ٠. 7 e. 
 دنع زئاج فقو وهو . يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وه

 )١( حاضيإ :رظنا الوقف/9١".

 )٢( /فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا ۲۷۳

 . 797 /عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( /ىفتكملا :رظنا ۳٥٣۔

 )٥( ىدهلا رانم : رظنا ٤١۹/۱ .

 )٦( فوقولا للع :رظنا ۲/٠٤١ .

 .۲۷۳ /4 نآرقلا بئارغ :رظنا (۷)

 . ۲۸٠/۲٤ نآرقلا بئارغو 25541١ 7/7 فوقولا للع :رظنا (۸)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰۰

 نیب ددرتي فقو وهو .”ينومشألا دنع نسحو «يراصنألاو ينامعلا

 .(ج) ةمالع هل عضوت نأ ىلؤألاف .زئاجلاو يفاكلا

 رےہ بر ظل ر قو ۔ے موہ کپ 5 روم عمرے مقص ال يع 8ط کس را

 امي ءو اوفوذتو اهتو دعب مدق زف مكس الخد مکی اوذخلل الوؤم - ۷
03 

 .[44 :لحنلا] «ٌميِظَع ُباَذَع کلو هللا لیس نع مُكدَدَسص ر

 عّضوت مل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . فقَو ةمالع

 . ولأ لیک نع ردد ایف :فقولا عضوم -
 كلذو ؛ ينومشألاو «يروباسينلاو «يدنواجسلا دنع زئاج فقو وه

 أدتبم «ٌميِظَع باَذَع لوف ةلمج .'''ینعملا لاصتا عم مظنلا عاطقنال

 . (ىلص) ةمالع فذحت نأ نكمي ءاھلبق ام ىلع ةفوطعم «ربخو

 أ دنع اَمَو دب فدع ا -

 ۹٦[. :لحنلا] ه6 تومي واڪ

 عّضوت مل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقو ةمالع

 سی ہل 7 ق ر س ھا )ہو رے طے یو پسر مر

 ام نسحاب رهرجأ اوربص نيذلا ثيزجنلو قاب هلل
 م َ

 .کدَفنب دنع امإ» :فقولا عضوم -

 دب دنع امإ» الإ مات تايآلا سوؤر ىلع عطقلا مث :ساحنلا لاق

 «"”ينومشألا دنع فاك فقو وهو .مامت وه :لوقي نم ءارقلا نم نإف

 (ج) ةمالع هيلع عضوت نأ يغبنيف 2'؟*”يروباسينلاو يدنواجسلا دنع حلاصو

 )١( ىدهلا رانمو ,«7/ه /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٣۳٣۳ /۲ دشرملا :رظنا ٤١١/١ .

 ) )۲ىدهلا رانمو ء٤/۲۹۰ نآرقلا بئارغو «5547 /7 فوقولا للع :رظنا ١/5١4.

 ٦١٤/٤. ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( فوقولا للع :رظنا  ۰٦٤۳/۲نآرقلا بئارغو ٤/ ۲۹١ .



 .OA ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 يف نافلتخم امهنأل «هللا دنع امو ناسنإلا دنع ام نيب ام قرفن ىتح

 . ىنعملا

 نإ نَسَحَأ ىه لا مهل دو ةا ةظووملأو دم آب كير ليس لإ مدام ۔۸
 رک  م رک ےس

 .[1؟5 :لحنلا] ہک َيَتَهملأِب مَلعأ وهو لبس نع لص نمی ُمَلَعَأ وه كی

 عّضوت مُل ةديدجلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف
 ر هه

 .امفو ةمالع

 . وس نعإ# : فقولا عضوم -

 ”ينومشألا دنع زئاجو «يراصنألاو ينامعلا دنع حلاص فقو وه

 لصوت نأ نكميف ءاهلبق ام ىلع ةفوطعم 4َنيَمْهْمْلاِب ملأ وهو ةلمج

 نم نيب قرفن ىتح (ج) ةمالع اهيلع عضوت نأ نكميو .فقو ةمالع الب

 .ىدتها نم نيبو لض

 4اس فكل مج الو ادع مدع نو کم ل کی یا ۔ ۹
 . ]۸ :ءارسإلا]

(0 

 ةعبطلا ىفو «(م) مزاللا فقولا ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع تعضو ةديدجلا

 . ادع مدع نإوإ# : فقولا عضوم ۔

 فقولا ركذي ملو (اندع متدع نإو) ب ءادتبالا نسحي هنأ يرابنألا ركذ

 يف يراصنألاو «دشرملا يف ينامعلا دنع فاك فقو وهو .'''اھیلع

 هلوق راص لصو ول هنأل يروباسينلاو يدنواجسلا دنع مزالو «دصقملا

 )١( دشرملا :رظنا ۲/ ٠۳۳٠١ ىدهلا رانمو ء۲۸۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ١/٦١۸ .

 )٢( /فقولا حاضيإ :رظنا ۳۹۳.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 وهو .''!(متدع نإ) طرش تحت الخاد «(اندع) ىلع اًفوطعم (انلعجو)

 . ”ينومشألا دنع نسح فقو

 ىلوألاف ءمزجلا اهلحم يتلا (اندع) ىلع فوطعم (انلعجو) نأ امبو

 وه :يأ «يدنواجسلا هلاق ام لوقلاف (م) ةمالع ءاقبإ امأو .اهيلع فقولا

 اسوم ناک وکلا دسم الو ونا اکو ضع ننإلا َلَع اَنَمَمَأ الو  ۔ ٠
 Ar] :ءارسإلا]

 عّضوت مل ةديدجلا يفو ء(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقَّو ةمالع

 . يناجي إ» :فقولا عضوم -

 ينومشألا امأو . "يروباسينلاو يدنواجسلا دنع زئاج فقو وه

 فرظلا ةلمج فطعل هلصو ىلوألاو ‹مهضعب دنع زئاج (هبناجب) :لاقف

 .ملعأ هللاو .ىلوألا وهو . “اهلبق ةلمجلا ىلع

١ 
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 40 ل یے سام ےس ےک ہی یم سس مے ےہ ھو ےس ےس 2 مس صر ےہ ےس
 ادنی اعلق وف اهدنع دجوو وَ باع ىف برغت اھدجو ںیمُشلا برعم غلب اَذِإ حب ۔۱

 .[۸۲ :فهكلا] ها يف دس نأ امإو بدعت نأ م نین

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(یلص) ةمالع

 )١( نآرقلا بئارغو ء٤۷٦٦ /۲ فوقولا للع :رظنا ٤/ ۳۲۲.

 . ٤١١/١ ىدهلا رانمو ء۲۸۳۴ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۳۸/۲ دشرملا :رظنا (۲)

 ۳۷۲/٤. نآرقلا بئارغو ء٥٦٥٦ ٢/ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( ىدهلا رانم :رظنا ٤١١/١ .



 OAY ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

0 
 رم ايل یب بم ںیم را

 . ہ اموف اهدنع دجوو8٭ : فقولا عضوم -

 «يراصنألاو «يدنواجسلاو «ينامعلا دنع فاك فقو وھ

 . يفاکلا فقولا لثمت ال اهنأل ءعضوملا اذهل حلصت

 وو ره

 .[۹۱ :فهكلا] اربح ید امی اًنطحأ دقو َكِلدَك 99 ۔ ۲۴

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ىلص) ةمالع تعضو

 ,"”يراصنألاو «ينادلاو ‹«ساحنلاو «يرابنألا دنع مات فقو وهو

 كلذك يأ :يروباسينلا لاق ."”يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقوو

 ‹«فقولا يف لّصفف ينومشألا امأو .سمشلا برغم دنع اوناک نيذلا ليبقلا

 : ليقو «بصنلا لحم يف :ليقف (كلذك) نم فاكلا يف اوفلتخا دقو : لاق

 علطم غلب يأ «كلذك رمألا يأ عفر لحم يف تناك نإف «عفرلا لحم يف

 عبتأ كلذك سمشلا برغم ىلإ اًببس عبتأ امك وأ ءاهبرغم غلب امك سمشلا
 لثم انلعف يأ بصنلا لحم يف فاكلا تناك نإ كلذكو .اهعلطم ىلإ اًببس

 ددرتي فقو وه اَذِإ .''مالکلا مامت نم هيبشتلا تاريدقتلا هذه یلعف ءكلذ

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٦۱۷٦ /۲ فوقولا للعو ,.”60 /٢دشرملا :رظنا )١(

 . ٤٤۸ /۲یدھلا رانمو ء۳

 دصقملاو ۴۷١. /ىفتكملاو ء۳۴۱۲ /فانتئالاو عطقلاو ء۹۷ /فقولا حاضيإ :رظنا )٢(

 . ٠٠۳ /فحصملا شماه ىلع

 . ٤٥٦/٤ نآرقلا بئارغو ء۱۷۱/۲ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( ىدهلا رانم :رظنا ٤٤۸/۱ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 ةمالع عضوت نأ ىلوألاو ء(یلص) ةمالع هنع ربعت الف «يفاكلاو ماتلا نيب

 .(ج) وأ (یلق)

N. x 
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٦ 
CA on 82 9 وے -۰٦ 

 ٠١[. :میرم] ايس

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . (ىلص) ةمالع

 . 4ةيآء ل لجأ تر لاق :فقولا عضوم -

 دنع فاك فقوو «يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو

 ةمالعو زئاجلاو يفاكلا نیب ددرتي فقو وه «"يراصنألاو ينامعلا

 . لثمأ ناكل ىلوألا ةعبطلا يف امك يقب ولف ؛عضوملا اذه لثمت ال (ىلص)

 ۳٤[. :میرم] «تورتدي ديف یِدَلا يحَلا تلق میرم ا یسیِع کیک - 4

 تعضو ةديدجلا ةعيطلا ىفو «(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . (ىلص) ةمالع

 . 4 میرم ا یسیع ک 6 لد : فقولا عضوم۔

 مل (لوق) عفرلاب أرق نمف :مَملف ىلع فقولا يرابنألا نبا لصف
 لوقأ) اًردصم رّدق نإف :بصنلاب أرق نمو «ةفص هنأل (ميرم) ىلع فقي

 ىلع اًبوصنم كلذل اًربخ هلعج نمو ء(میرم) ىلع فقولا زاج (اًمح اّلوق
 هيلع فقولا ساحنلا زجُي ملو . "هيلع فقولا زجي مل ناكب (كلذ) ريدقت

 دصقملاو ء٤/٤٦٦ نآرقلا بئارغو ء٢/٦۱1۷ فوقولا للعو ء۴۳۷۰ /٢دشرملا :رظنا )١(

 ۳۰٣. /فحصملا شماه ىلع

 . ٥٠٤ /فقولا حاضيإ :رظنا )٦(



 0 8 همه. ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 فاك هنإ :بوقعي هلاق ام عنتمي الو :لاق مث ء(یسیع) نم لدب هنأل

 دنع زئاج وهو « "عفر اذإ فقو وه :لاقف يرابنألا نبا ينادلا فلاخو

 دنع فاك وهو ."”نيتءارقلا ىلع يروباسينلا دنع زئاجو «يدنواجسلا

 دنع بصن نمل فاك وهو «'*”عفر اذإ فقوب سيلو بصن نإ يراصنألا

 .ىدجأ ناكل (ج) ةمالع تيقب ولو ہو رسا

  - Ao:هلط] ہکیوط ںیدقَمَل نقم اولا كنإ اع لملم کب کير نأ نل ٤٢[.

 مل ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 ءادتبالل ىنومشأللاو «يروباسينلاو «يدنواجسلا دنع زئاج فقو وه

 هيف لاقي ام لقأ عضوملا اذهو .'''يراصنآألاو ينامعلا دنع زئاجو ءَّنإِب

 .ىدجأ ناكل (ج) ةمالع هيلع تعضو ولف ءزاوجلا

 تیل كلذ ىف َّنِإ يك يف نوش نورفلا س : ب مهل اکلھُا مک م لہ مفا - ٦

 . ]۱۲۸ :هلط] ملا لود

 )١( عطقلا :رظنا والائتناف/٠١".

 .7174 /ىفتكملا :رظنا (۲)

 . ٤۷٦/٤ نآرقلا بئارغو ء۱۷۹/فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( /دصقملا :رظنا ۳۰۷.

 )٥( ىدهلا رانم :رظنا ٠١/١ .

 /دصقملاو ء٥١٥٦ ٤/ نآرقلا بئارغو 2594١ /فوقولا للعو 278 /٢دشرملا :رظنا )٦(

 .۱۸/۲ ىدهلا رامو ء۲



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(جل ةمالع

 . مہک يف نشب :فقولا عضوم ۔

 دنع نسح فقوو .'''يروباسیئلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وه

 ديفي (ٌنِإ) ب ءادتبالاو ىنعملا فالتخاف .""”ينومشألاو يراصنألاو ينامعلا

 .(ج) ةمالع عضو نم سأب الف .نسحلاو يفاكلا نيب هنأب

 مہر عرس د

 ٠١[. :ءايبنألا] توقع فأ درك هذ اًبتكح کلا الرا دقلم ۔ ۷

 ةديدجلا ةعبطلا یفو ؛(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع تعضو

 يوي ديف :فقولا عضوم -

 ينامعلا دنع زئاج وهو ."”ينادلاو ساحنلا دنع فاك فقو وه

 دنع قلطم فقووهو . ”ينومشألا دنع نسحو «يراصنألاو

 نم سأب الف .5('*2) ةيآلا سأرل اليثم يروباسينلا هلعجو «يدنواجسلا

 .(یلص) ةمالع نم الدب (ج) ةمالع عضو

 ہے مس م ا وع ر

 یلبق نم ذو یم نم رو اذه رک نام لک هلا ونود نی ادا را - ۸۸

 ۲٤[. :ءايبنألا] وشر مه یا لب ال رك لب

 )١( نآرقلا بئارغو ء۷۰۱/۲ فوقولا للع :رظنا ٥۷٦/٤ .

 .۲۸/۲ ىدهلا رانمو ء۴۳۲۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۴۹۲ /۲دشرملا :رظنا (۲)

 .۳۸۵/ یفتکملاو ء۳۳۱ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 ۔۳۱/۲ ىدهلا رانمو ء۳۲۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ۳۹٦/۲ دشرملا :رظنا )٤(

 . ١/٥ نآرقلا بئارغو ء۷۰۳/۲ فوقولا للع :رظنا )٥(



 ` ` BAY .. ةروثملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا یفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . هی نم رک ذو٭ : فقولا عضوم ۔

 ,'"'”ساحنلا دنع ماتو ء''ينومشألاو يرابنألا دنع نسح فقو وه

 يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو ."””يراصنألاو ىنادلا دنع فاكو

 فقولا اذه نأل ءلضفأ ناكل (ىلق) ةمالع تيقب ولف . “يروباسينلاو

 . ماتلا ىلإ برقأ
 رک سس بس مع

 اتر تاک ضْزَْلأَو ٍتومَّسلا نأ أ اورنک نیلا رپ رلوأ# : یلاعت هلوق ۔۹
 ے 2 R> ر سم ای ر ےہ تر رس رس رو هس تحرس ےک
 ء۰٠ :ءايبنألا] 4نووي "لفأ یی عیش لك املا نم انلعحو اقف

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع تعضو

iلع را ہور ےھت ے  

 . يح یش لک و ١ نم انلعج 2 فط : فقولا عضوم -

 دنع قلطم فقوو ,2ىنومشألاو يراصنألا دنع فاك فقو وه

 سأب الف ‹«زئاجلاو يفاكلا نیب ددرتی وهف .'"9يروباسينلاو يدنواجسلا

 .(ىلص) ةمالع نم ىلوأ وهف « عضوملا اذهل (ج) ةمالعب

 )١( ىدهلا رانمو ء٤٤٦٥ /فقولا حاضيإ :رظنا ۳۳/۲.

 .۳۳۱ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۲)

 .۳۲۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۸۲۱ /یفتکملا : رظنا (۳)

 . ٠١/١ نآرقلا بئارغو ء۷۰ ٢/ فوقولا للع :رظنا )٤(

 .؟75/؟ یدھلا رانمو ء٣٢۳۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا )٥(

 ۱۲/٥. نآرقلا بئارغو ء۷۰۰۶/۲ فوقولا للع :رظنا )٦(



 ص 00 4 ر ہں ىھ 02 2 ہا

 رهبر رڪذ نع مه لب نهرا نم راهتلاو لاب مُكوَلُكَي نم لقوم ۔ ۰
 .[5؟ :ءایبنألا] هک وصرف

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا یفو ء(یىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 رق رے رہ
 . نمرلا نيو : فقولا عضوم -

 يراصنألاو ساحنلا دنع فاكو «يرابنألا دنع نسح فقو وه
 O) 8 هما ربك 5 فضا © 5

 وهو . ”) لطم فوفو هنآ يروباسينلاو يدنواجسلا ىريو . "”ينومشألاو

 .(ج) ةمالع عضو نم سأب الف «يفاكلاو نسحلا نيب فقو

 روح

  5١:ءايبنألا] توقعت کا 7 نود نم ےرودہعت اَمِيَو کل ناف ٦۷[.

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف
 .(ج) ةمالع تعضو

 در
 ورو س

 . ا نود نم ےودیعت املو کل فط :فقولا عضوم ۔

e .220 ۔  > 
 حلاص فقفو وهو . “ۃلطم فقو هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا ىري

 سأب الف 290 فقو هنأ ينومشألا ىريو .“یراصنآألاو ينامعلا دنع

 . ةبرطضملا (ىلص) ةمالع نم صلختلل كلذو «(ج) ةمالع عضو نم

 ۔ ٦۰٠٤ /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 ىدهلا رانمو ء٣٢۳۲ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۳۲ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٢(

 م

 ۱۲/٥١. نآرقلا بئارغو ۷۰٦٢/٢ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغو ء۷۰۸/۲ فوقولا للع :رظنا ٥/۲۸.

 )٥( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۳۲۷.

 .۔۳۹/۲ ىدهلا رانم :رظنا )٦(



 5 .SA ١ ةرونملا ةتيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 رس مر رہ رم یک ے1 7,

 ٹکا لَمْ تاک ىلا بلا ےب ۰ هو املیو امہح هاء اطوَو٭ - 4

 .[ا/5 :ءايبنألا] ےک رم 5 زن |

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 رر وعر و < هر 5 8

 . ہک ٹیک لمم تاک : فقولا عضوم ۔

 فقو وهو .۶'*فاک فقو هنأ ينومشألاو يراصنأآلاو ساحنلا یری

 عم بسانتت (ج) ةراشإ نأ ىرأو .'''یروباسینلاو يدنواجسلا دنع قلطم

 . فقولا اذه

 ۳١[ :جحلا] «ةيبر دنع مل رخ وهف هللا ت تمرح معي نمو كلذ -۳

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 . (ىلص) ةمالع تعضو

 . 6 كلذ :فقولا عصضوم -

 هعبتو «ىلوأ لصولاو زئاج (كلذ) ىلع فقولا نأ يدنواجسلا ىري

 ًادتيم هلعجب ءفققو هنأ مهضعب معز نأ يراصنألا ركذيو . "”يروباسينلا

 ‹كلذ رمألا وأ مكل مزال كلذ يأ «فوذحم ًادتبمل اربخ وأ «هربخ فذح

 هنأ يراصنألا بهذ دقف ءاوظفحاو كلذ اولعفا يأ فوذحمل اًلوعفم وأ

 مالکو .'''اھتاذ ةّلعلاب ينومشألا اذه يف هعبتو .هدعب امع لوصفم مالك

 )١( یدھلا رانمو ء۳۲۸/فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٣٣۳۳ /فانتئالاو عطقلا :رظنا :

. 

 ۲۸/٥. نآرقلا بئارغو ء۷۰۹/۲ فوقولا للع :رظنا (۲)

 ۔٥/٢۷۶ نآرقلا بئارغو ء۷۱۹/۲ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( :ىدهلا رانمو ء٢٣۳۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۲/٥١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 نیھجولا ىلعو : ہدعب ينامعلا لاق دقو ءدشرملا نم لوقنم يراصنألا

 . 217 نسح هب ءادتبالاو (ذكلذ) یلع يدنع فقولا نسحی هيأ اًعيمج

 .۲ : جحلا] 4ک بولتا فوقت نم اه د ولا ريكس مظعی نمو كلو - 5

 . كلذ فقولا عضوم ۔

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 ركذيو .'''یيروباسینلا هعبتو ءىلوأ لصولاو يدنواجسلا دنع زئاج وه هل 60 : ع ۱ 1

 اًربخ وأ «هربخ فذح أدتبم هلعجب «فقو هنأ مهضعب معز هنأ يراصنألا

 فوذحمل ال وعفم وأ «كلذ رمألا وأ مكل مزال كلذ يأ :فوذحم أدتبمل

 .ہدعب امع لوصفم مالك هنأ يراصنألا بهذ دقف ءاوظفحاو كلذ اولعفا يأ

 نم لوقنم يراصنألا مالكو .””اھتاذ ةّلعلاب ينومشألا اذه يف هعبتو

 فقولا نسحي ال اًعيمج نيهجولا ىلعو .هذعب ىنامعلا لاق دقو «دشرملا

 ہوس ‹ېكلدو» ىلع يدنع

 <رکت دك تنك مئات رُت تينكتي تن یوم بو ۔ ٥

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ءفقَو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . (ىلص) ةمالع تعضو

 . 4 سوم بوكو :فقولا عضوم -

 )١( المرشد٢/٦١۸.

 )٢( نآرقلا بئارغو ءالا 9/9 فوقولا للع :رظنا ۷٢/٥.

 . ٥١/۲ ىدهلا رانمو ء۳۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۳)

 .8١4/؟دشرملا )٤(



 ۰٦١۹۱ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 «ينادلاو «ساحنلا دنع فاك فقوو «"يرابنألا دنع نسح فقو وه

 .''ینومشألاو «يراصنألاو

 هل عضوت نأ يغبني لب «فقولا اذه عم بسانتت ال (ىلص) ةمالعو

 .ىفاكلاو نسحلا نيب ددرتي هنأل (ج) ةمالع

 ٥٤[. :جحلا] يلح ميلك هللا للو ُةَتَوَسَب الخدم مهل ۔٦

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو .(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 و ےک <4 رو موہ
 . وسر الخدم مھنلْينِ٭ :فقولا عضوم -

 .5 . (۳) . و٤ 00۲ 7
 يراصنالاو ينادلا ىريو . ينومشالاو ساحنلا دنع نسح فقو وه

 وهو . ”يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو , فاك فقو هنأ

 ةرر س۸ 34 ےس رس 4 7 2 < حلم ورم 7

 کل هللا صن وی ینہ مش وپ بقوع ام لیپ بقاع نمو كلو ۔۷
64 

 رول رک وو ہہ ص

 ٦٦[. :جحلا] هه روق غ وفعل هللا

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ءفقّو ةمالع عّضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 . (ىلص) ةمالع تعضو

 )١( حاضيإ :رظنا الوقف/51١١.

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۹۰/یفتکملاو ۳٤٤ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٢(

 . ٥۳/۲ :ىدهلا رانعو ء۷

 .04/7 ىدهلا رانمو ۳٣۷ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٦۳۹۲ /ىفتكملا :رظنا ۳۳۹.

 )٥( نآرقلا بئارغو ء ۷۲۱/۲ فوقولا للع :رظنا ٥/ ۸۷.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا |۸۳۲

 «يراصنألاو «ينامعلاو «ىنادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 مل ولف .'"يروباسينلاو يدنواجسلا دنع زئاج فقو وهو «ينومشألاو

 .ىدجأ ناكل (ىلص) ةمالع هيلع عضوت

 كرا هنأ ہہ حر ےہ رر شپ ۹۸

 ١ :جحلا] شع سم ہلا

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 تر رو س

 . هللا هَيرصنيل#» : فقولا عضوم -

 دنع فاكو ینادلا دنع ماتو «يرابنألا دنع نسح فقو وه

 يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو ."”ينومشألاو ساحنلا
 ساب ال ”٠ نسح فقو هنأ يراصنألاو ينامعلا ىريو .**”يروباسينلاو (ہ) 7 7۲ 1 . )€(

 .فقولا اذه عم بسانتت يهف (ج) ةراشإب

Nh \ 

 ٦ 2م
 کلا تري لر ہلا كنأ رک را ۔۹ 0+27[ د ض

 ٦٦٦. :جحلا] ہک یخ في

 3 حیصش ا کال

 )١( دشرملاو 297 /ىفتكملاو ء۷٣٤۳ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٤١٦ /فقولا حاضيإ :رظنا ۲/

 :ىدهلا رانمو 9”7”27/فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٤٤٢٦ /۲ دشرملاو ء۳ ۲/

 ٥ء نآرقلا بئارغو ء۷۲۱/۲ فوقولا للعو ٥/ ۸۷.

 .۳۹۲/یفتکملاو ء٤٤١٦ /فقولا حاضیإ :رظنا (۲)

 . ٥٥/۲ ىدهلا رانمو ء۷٣۳۲ /فانتتالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغو ء ۷۲۱/۲ فوقولا للع :رظنا ٥/ ۸۷.

 )٥( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۳۳۹.



 . ھ۹۳ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

Nh: رصح ضرالا يضف :فقولا عضوم ۔ ا و ¢ 
 . )0( 7 8 ٠

 ينامعلا ىريو .''”يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وه

20 

- 

 فاك فقو هنأ ىريف ىنومشألا امأو .'نسح فقو هنأ يراصنألاو

 .ةقحاللاو ةقباسلا نيتمالعلا نيب ددرتم وهو

 ک1 غ

 دلا وتلا وهل هلأ تلو لا ف اَمَو توککلا ىف ام ف - ٠

 [14 :جحلا]

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع

 و توسل قام ہل :فقولا عضوم -

 «ينامعلا ىريو .'*”قلطم فقو هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا ىري

 يفاكلا نيب ددرتي وه اذإ .“ *”نسح فقو هنأ ينومشألاو «يراصنألاو

 ةقحاللاو ةقباسلا نيتمالعلا نيب يأ «زئاجلاو

30 1 7 

 . ضر يف

 ںی وج م رک رس هللا نأ رت ولاا - ١

 ٥ :جحلا] ہت فوءرل سالي هللا ٤ یا کب لا لع تل أ نصل تم رس

 .۸۷ ٥/ نآرقلا بئارغو ء۱١٢۷ /؟ فوقولا للع :رظنا )١(

 ۔۳۳۹ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٤٤٢٦ /٢دشرملا :رظنا (۲)

 ٠٥/۲. ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغو ء۷۲۱/۲ فوقولا للع :رظنا ٥/ ۸۷.

 )٥( ىدهلا رانمو ء۴۳۳۹ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۲/٠١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 044 ٠

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع
 . ذاب الا :فقولا عضوم -

 يدنواجسلا ىريو .''”ينادلا دنع ماتو «ساحنلا دنع فاك فقو وه

 يراصنألا دنع نسح فقو هنكل قلطم فقو هنأ يروباسينلاو

 .يفاكلاو نسحلا فقولا نيب ددرتي وهف ."”ينومشألاو
 ورع دص ورم ےہ سر ےہ ےس اک رک ےس >

 سيو اورنگ ےیلآ هللا اھدعو راتلا کد ن رب مکشیافآ لق - ۲

 .[۷۲ :جحلا] «ٌريِصَمْل

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع
 وص يا رہ هس سرس ھو 53 ۱

 دنع يفاك فقو وهو . مات فقو يبيتقلا نع القن ساحنلا دنع وه : 7 )٤( مے وہم : 06

(o) .030 مل یگ . .  
 ىريو .*'قلطم فقو هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا ىريو . ينادلا

 فقو هنأ ساحنلا هاري ام ىري ینومشألاو .!نسح فقو هنأ يراصنألا

 .نسحلاو ماتلا نيب ددرتي وهف . “مات

 )١( /ىفتكملاو 2741 /فانتئالاو عطقلا :رظنا 797.

 . ۹۸/٩ نآرقلا بئارغو ء۷۲۱/۲ فوقولا للع :رظنا (۲)

 .057/؟ ىدهلا رانمو ء٣٤٣۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۳)

 . 40 /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٤(

 ۔۳۹۷ /ىفتكملا :رظنا )٥(

 )٦( نآرقلا بئارغو ۷۲۲/۲ فوقولا للع :رظنا ۹۸/٥۔

 ۳٣٣. /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۷)

 ٥٦/۲. ىدهلا رانم :رظنا (۸)



 4۹۵ . ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 »6 اكو ر

 فأ مريح لا نم کک ام هللا أ أوُدبَعأ ورمي لاقف ہیموق ا اک وف اتلسرا دقوا - ٣

 .[؟۳ :نونمؤملا] نوت

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «ء(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع تعضو

 وو ےس << ےن سک ےس 5-8 .٠

 . 6 مرغ لا نم كل املع : فقولا عصوم ۔

7 : ۰ )01 . 
 ينامعلا ىريو . '“یروباسینلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وه

 نسح فقو هنأ ينومشألا ىري امنيب «زئاج فقو هنآ يراصنألاو

 . نطوملا اذهل (ىلص) ةمالع نم قفوأ (ج) ةمالعف

 نوقت دافآ هرب کل نب كل ام هللا طا نأ من وسر حيض السهل - ٤
 .[۳۲ :نونمؤملا]

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةمیدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع تعضو

 دنع قلطم فقووهو . ””ىنئادلاو «ساحنلاو «يرابنآلا هنع تكس

 «يراصنألاو ينامعلا دنع زئاج فقو وهو .'”يروباسينلاو يدنواجسلا

 . نطوملا اذهل (ىلص) ةمالع نم قفوأ (ج) ةمالعف .٭”ینومشألا دنع نسحو

 )١( نآرقلا بئارغو ۷۲۷ /؟ فوقولا للع :رظنا ٥/ ۱۱۷.

 . ٦١/۲ ىدهلا رانمو ۳٣٤ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٤٤٣٦ /۲ دشرملا :رظنا (؟)

 1١١. /ىفتكملاو ۳٥٣ /فانتئالاو عطقلاو 5١4., /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغو ء۷۲۸/۲ فوقولا للع :رظنا ۱۱۸/٥۔

 . ٦۲/۲ ىدهلا رانمو ء٣٤٣۳ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٤٣٤٦ /۲ دشرملا :رظنا (5)



 اصعب مست انسب هيد اوسر مآ هاج ام لک اھت اتلسو اڑا مط ۔ ػ٥
 ٤٤[. :نونمؤملا] كومي ال مول ادھِف تيواحأ مهتاعحيو

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ىلص) ةمالع

 . 6 ہویدک اشور هما اج ام لک 8» : فقولا عضوم -

 نع ساحنلا هلقن اميف ماتو ”يرابنألا دنع نسح فقو وھ

 دنع فاك فقو وھو ."ىنادلا دنع مامتلاب هيبش فاكو ٠ شفخألا

 يدنواجسلا هركذي ملو ."”ىنومشألا دنع ماتو 2*!يراصنألا

 اذهل (ىلص) ةمالع نم ىلوأ (ج) فقولا ةمالع :لوقأ .؟'"يروباسينلاو

 . عضوملا
 لطب ال رو یاب یب بك ایکو اھعسو الإ انک فكن الوو - ١

 .[5؟ :نونمؤملا]

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ؛(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . «اهعسو الإ است فكن الوؤ» : فقولا عضوم -

 ؛ساحنلا دنع فاكو «ينومشألاو يرابنألا دنع نسح فقو وه

 )١( /فقولا حاضیإ :رظنا ٦١٤ .

 )٢( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠٠١.

 1٠١. /ىفتكملا :رظنا (۳)

 )٤( غ6 /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ”.

 )٥( ىدهلا رانم :رظنا ۲/٦٤ .

 )٦( نآرقلا بئارغو ء۷۲۹/۲ فوقولا للع :رظنا ۷۲۹/۲.



 ٠ ي۹۷ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 قفوأ ةديدجلا ةعبطلا يف (ج) ةمالعف .“''دشرملا يف ينامعلاو «ينادلاو

 . (ىلص) نم

 .[1؟ :نونمؤملا] تولي ال رهو یاب طب بنك اني - ۰۷

 هيلع تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(ج) ةمالع ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . (ىلص) ةمالع

 . ياب قطب :فقولا عضوم -

 .'''ینومشألاو «ينامعلاو «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 «ةيلاح نوکت نأ (نوملظي ال مهو) :هلوق يف واولا يف زوجي :لوقأ

 زئاج چی یف ىلع فقولاف ةیفانثتسا اهانلعج نإف .ةیفانثتسا نوكت نأو

 .هبحاصو لاحلا نيب قرفي ال یتح .اهيلع فقوي الف ةيلاح اهانلعج نإو

 2 درس مو ےس © رم ےہ گ ۶ ےہ ےک رُک یک 4-0 رم ےس طط“

2-4 2 
 .[44 :ناقرفلا] اليس لضأ

 اعر مصر

 . رأل إف : فقولا عضوم -

 عضوت مل ةديدجلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .فقو ةمالع هيلع

 دنع فاك فقو وهو ؛ینامعلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 )١( دشرملاو ء٤٤۰٦ /یفتکملاو 2701 /عطقلاو ء٤١٦ /فقولا حاضيإ :رظنا ١/2470

 ىدهلا رانمو ۲/٦٦ .

 ٤٠١« /۲ دشرملاو ٠٠٠١ /ىفتكملاو ۳۰۲ /عطقلاو ٠٤٠٤ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 . ٦٦/۲ ىدهلا رانمو



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 9۹۸

 طباوض نمض زئاج فقو هنأ ىرأو .''!ینومشألا دنع زئاجو «ىنادلا

 بارضإلل (لب)و لسا ْمُم َلبف ہدعب ام نأ امك «ترم يتلا فقولا

 .[09 :ءارعشلا] هليا یب اهتشوأو كلذك الف - ۹

 ةديدجلا ةعبطلا يفو .فقّو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 فقو وهو .يراصنألاو «ينامعلاو «ساحنلاو «ينادلا دنع مات وه

 لاق :دشرملا یف ینامعلا لاق ."”يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم

 امك زونكلاو نويعلاو تانجلا كلت اوكرت يأ :(كلذك) ىنعم :هريغ لاقو

 «(كلذك) ىلع فقولا نوكي نأ بجي هجولا اذه ىلعف ءىسوم بلط ىف

 (اهانثروأو) يف واولا الول :لوقأ .''(میرک ماقمو) ىلع لوألا هجولا يفو

 .(ىلص) ىوس ةراشإ عضو يغبني اذل .ىلوأ لصولا ناكل

 شا یب مکنئاک ام ربح هما <ندتاَء امف لامپ نودا لاق َنَمِْلُس ءآَج الفوم ۔ ٠

 ٢[. : لمنلا] رق تنده

 )١( /فقولا حاضيإ :رظنا ٣٤٤ /ىفتکملاو ء۱۸٦۳ /عطقلاو ٦۸ء والمرشد٢/ ٦٦۷٤

 /؟ىدهلا رانمو ۹۰.

 ىلع دصقملاو ٤۷۸ /٢دشرملاو ۳۷۰ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٤٢١ /ىفتكملا :رظنا (۲)

 ۳٦۹. /فحصملا شماه

 ٥/ ۲٦٢. نآرقلا بئارغو ء٢/٢٦٥۷ فوقولا للع :رظنا (۳)

 .[۷۸/۲دشرملا )٤(



 ۰۵۹۹-٠ ةرونملا ةئيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ءفقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع تعضو

 ئی 2ےس
 . مگنت امم ربخ : فقولا عضوم۔

 دنع زئاجو ؛ینامعلاو «ىنادلاو «ساحنلاو ءيرابنألا هنع تكس

 .'”نیتلمجلا فالتخال ينومشألا

 بارضإلل (لب)و رتا لب ہدعب ام نآل ءزئاج ففقو هنأ ىرأو

 .اهب ءدیلا نسحتسیف

 َلاَق راک ِروُشلا بناج نم تاع لعاب راسو لمحا یوم ٰینق اس - ١
 .[۲۹ : صصقلا] ہا وکما ہل

 ات

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ؛فقَو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 . (ىلص) ةمالع تعضو

 نأ امبو ء(یلص) ةمالع عضوت الأ يضتقي ةلصافلا لوطو .©”نسح فقو
 ةمالع عضن نأ نکمی ناكف ىلوأ لصولاو «فقولا زاوج اهنم دوصقملا

 .ئراقلا سمت ىلع فخأ يهف (ج)

 )١( /ىفتكملاو ۱۳۸۱ /عطقلاو «559/فقولا حاضيإ :رظنا ٦٤٤ دشرملاو 14٦/٢ء

 رانمو الهدى؟7/١١١.

 .775/0 نآرقلا بئارغو ء۷۷۹/۲ فوقولا للع :رظنا (۲)

 . ٠۲۳/۲ ىدهلا رانم :رظنا (۳)



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 00

 موشي بقع رکو اتم و اج اك رتن اھا انکم كاصع قل غ ناول ۔ ۲

 ۳٣[. : صصقلا] *تريمآلا نی تإ فحت الو لقا

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع تعضو

 ت ےس
 . چ كاصع ولأ غ آس : فقولا عضوم -

 ينادلا دنع فاك فقو وه هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا ىريو . ١ 5 . ")۱(

 ةمالعف .”نسح فقو هنأ نايريف يراصنألاو ینامعلا امأ ."”قلطم فقو

 هنأ ريع هلل نم ةا لإ ارس لبا می هَل کج نإ شا لف - ٠١

 ۷١[. : صصقلا] وم الَقأ واكضب مکی

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع تعضو

 . ھم یاب طب مڪي : فقولا عضوم ۔

 دنع مات فقوو . ساحنلا دنع نسحو «يرابنألا دنع مات فقو وه

 قفز . 8 7 (o) جہ
 ىريو ."'“يروباسینلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو . ينادلا

 )١( /ىفتكملا :رظنا ٦٤۷.

 ) )۲.775/؟ نآرقلا بئارغو ء۷۷۹/۲ فوقولا للع :رظنا

 ) )۳۔۳۸۹ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا

 .۔۳۹۰ /فانتتالاو عطقلاو ء٤٤٦ /فقولا حاضيإ :رظنا )٤(

 . ٤١۹ /ىفتكملا :رظنا )٥(

 )٦( نآرقلا بئارغو ء۷۸۳/۲ فوقولا للع :رظنا ٥/۳۸۹.



 نام ةروتملا ةئيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 وهف .'''فاک فقو هنأ ينومشألا ىريو «مات فقو هنأ يراصنألاو ينامعلا

 ْنَم ةي موي لإ ادرس دا هتل مڪي ہلا مج نإ مشيرا لف - 5
 .[۷۲ :صصقلا] رر الف ديف تونك يب مکیی ہلا ربع لإ ےہ ےہ رس ۔ے سس هس يم رہ 7ے

 ةديدجلا ةعبطلا يفو .(ىلص)» ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

o. هيف تيونكشت 9 : فقولا عضوم - دع 0 ۹ ٠ 

 )۳ )٢) . ٠ . ۶ سالم
 وهو . ساحنلا دنع نسحو 3 ينادلاو يرابنالا دنع مات فقو

f . (£) . 8 7 
 ايركز وبأو ينامعلا ىريو . يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو

 ىفاكلا نيب ددرتي فقو وهف . فاك فقو هنأ ىنومشألاو يراصنألا

 00 س ماع وس وو ےہ ےہ مم < دوم رج و م 7ھ سہ

 ليمو ماء نمل ريخ ولا باو مڪو ملا أونوأ تيذلا ل
 2 مصرس ےل ےہ رہ سے ےل

 .[۸۰ :صصقلا] ہک نور ےل اهلّقلي الو احلص

 اکو 8 ۔ ٣٥

0 
 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع تعضو

 . كا ليو نما : فقولا عضوم -

 )١( ىدهلا رانمو ء٣۳۹۰ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۱۲۹/۲.

 ) )۲/ىفتكملاو « 477 /فقولا حاضيإ :رظنا 479 .

 .۳۹۰ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغو ء ۷۸۳/۲ فوقولا للع :رظنا ٥/ ۳٥۱۹۔

 )٥( یدھلا رانمو ء٣۳۹۰ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۱۲۹/۲.



e Yميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا  

 دنع فاكو ء''ساحنلا دنع حلاصو ''یرابنألا دنع نسح فقو وه

 هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا ىريو ."”ينومشألاو ءيراصنألاو «ينادلا

 .اهعضوم يف ةديدجلا ةعبطلا يف (ج) ةمالع تعضو دقو .'''زئاج فقو

 باذمک سالا ةَنَتَف َلَعَج لا یف ىذوأ ادإَف هاب اكما لوم نم سالا نیو - ٦
 ۱ مک ورم ہىسی دص مروع ۵۹ہ پک 86 ر وو رس ےہ ےہ رض

 روض يف امب معاي هلا سلوا مكعم انک ئ َنلوقل کلی نم رت َءاج نیلو ها
 ص س رر

 ٠١[. :توبكنعلا] 4َنيِمِلدعْلا

١١ 

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ءفقٌو ةمالع عّضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ىلص) ةمالع تعضو

 . ولأ باک »و :فقولا عضوم -

 . ”ينومشألا دنعو ۔ عفان نع هلقن اميف - ساحنلا دنع مات فقو وه

 فقو عضوم ىلإ جاتحی ''“يروباسینلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو

 .(ج) ةمالع هل عضوت نأ ىلوألا ناكو ةلصافلا لوطلو ‹ ىنعملا مامتل

a ےک ا کک كا ہو 
 تذفغغا بوبحنعلا ل ءايلوا

 ۴ وم

 هلأ نيود نم اود ختا نزلا لما ۔ ۷
 عا

Tor ho 
a2 2 7 502 2 7ےک ےب ھر  

 1١[. : توبکنعلا] ه# ںوملعب اونا ول ٍنربكنملا تيل تولا ےرھٹا نو ات
 مت

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع تعض ہو

 )١( /فقولا حاضيإ :رظنا ٣٤٤ .

 /فانتئالاو عطقلا :رظنا (؟) ۳۹۰.

 . ٠١١/۲ ىدهلا رانمو ء۳۴۹۰ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۳۹٦/یفتکملا :رظنا (۳)

 ۔۹٣٥۳ ٥/ نآرقلا بئارغو ءال84 /؟ فوقولا للع :رظنا )٤(

 ۔۱۳۳/۲ ىدهلا رانمو 23797 /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٥(

 )٦( نآرقلا بئارغو ء۷۸۱/۲ فوقولا للع :رظنا ٥/ ۳۱۷.



 : ٦۸٣ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 . کتا تنل تلا ىّ لَو : فقولا عضوم -
 ول :هريدقت فوذحم ول باوج نأل ءمزال فقو يدنواجسلا دنع وه

 تيب نهو راص لصو ولو «ءايلوأ اهوذختا امل ناثوألا ام نوملعي اوناك

 يروباسينلا ىريو .''”يدنواجسلا ىري امك «مهملعب اًقلعم توبكنعلا

 اوناک ول :هريدقت فوذحم (ول) باوج نأ ىلع زئاج فقو هنأ ينومشألاو

 هذهب هل برضي نم اوذختا امل يأ ءاهوذختا امل مانصألا نهو نوملعي

 .قفوأ (ج) ةمالعو ."هتراقحل لاثمألا

 مر مسدد س داع ر ء۶ اہ 0 لگ هم رو ر

 اأ آُمَّنَِو هلأ دنع تنيألا اَمَّنِإ لق هدر نم تنیاء هيلع كن لول ولاقوالف - ۸

 ٤٤[. :توبکنعلا] 6سس ڑی
 رن

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . دَر نه :فقولا عضوم -

 ینادلا دنع فاك فقو وهو ."”ساحنلاو يرابنألا هنع تكس

 يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو .ينومشألاو «يراصنألاو «ينامعلاو
02( ۴ 

 .قفوأ (ج) ةمالعو ۰ يروباسينلاو

 دم

 ٦٦[. :توبكنعلا] 6 تيوُمَلْعَي فوض ًاوملمسِلَو مهتا“ امہ اورفکیل 8 - ۹

 )١( فوقولا للع :رظنا ۷۹۲/۲.

 . ۱۳۷/۲ ىدهلا رانمو ء٥/۳۷۰ نآرقلا بئارغ :رظنا (؟)

 ۔۳۹۷ /فانتئالاو عطقلاو 21476 /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 رانمو «فحصملا شماه ىلع دصقملاو «575/7دشرملاو ء٤٥٤٥ /ىفتكملا :رظنا )٤(

 .۷۹۳/۲ ىدهلا

 o ۔۳۸۷ ٥/ نآرقلا بئارغو ء۷۹۳/۲ فوقولا للع :رظنا )٥(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠٤

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا یف

 .(ج) ةمالع تعضو

o. أوعئمسو9» :فقولا عضوم ۔ و .٠». 

 نع هلقن اميف ساحنلا دنع مات وهو . '"”يرابنألا دنع نسح فقو وه

 فقو وهو .””ينومشألاو ينادلا دنع فاك فقو وهو ."”شفخألا

 “يراصنألاو ينامعلا دنع فاکو :'*”يدنواجسلا دنع ديدهتلا فانئتسال

 ''*دیدھتلا فانئتسال (ال) ةمالع هيلع لعجو يدنواجسلا هيلع فقی ملو

 .قفوأ (ج) ةمالعو

 هم م رک رم رم “4گ ھی ےک ہر ےھ
 دعب نم لعج مث وف فص دعب نِ لح مَن فض ن كفل لأهل - ١7

 سوق سو ر ےہ روو او ےہ ر

 .[55 :مورلا] هربا ميلَمْلا وهو ۶ ءاشب ام قلب ةبيشو افعض موق

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلص) ةمالع تعضو ةمیدقلا ةعيطلا ىف

 6 ای ام قلی : فقولا عضوم۔

 «ينادلا دنع فاك فقوو ء"'يرابنألا دنع نسح فقو وه

 )١( /فقولا حاضيإ :رظنا ٦٣٤ .

 .۳۹۸ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۲)

 ١1١. /؟ ىدهلا رانمو ٦٤٤ /ىفتكملا :رظنا (۳)

 )٤( فوقولا للع :رظنا ۷۹٦/۲۔.

 )٥( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۱۲۹٦ /۲ دشرملا :رظنا 5٠5.

 ) )5نآرقلا بئارغ : رظنا ٥/ ۔۳۸۸

 . 479 /فقولا حاضيإ :رظنا (۷)



 “٠ه ةرونملا ةنيدملا فحصم یف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 48 ١ 7 (ہ) . و 7
 ىريو .٠ ساحنلا دنع حلاص فقوو <« ينومشألاو ؛يراصنالاو

 هنأ يروباسينلا ىريو ."”نيتلمجلا فالتخال زئاج فقو هنأ يدنواجسلا

 .(ج) ةمالع هعم بسانتتو «زئاجلاو يفاكلا نيب ددرتي وهف . “”قلطم فقو

 سمَّشلأ َرَخَسَو لَا ف راَھَلا حليو ِراَهَنلا ىف ليلا حلوم ہلا نأ رت را - ١
 م ےہ ن) رب ےس حرر ريل لس م ور ےس

 .[۲۹ :نامقل] رح نوم امی هللا أو یت لجل لا يرجي لك رمقلاو

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو «ففقَّو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ىلص) ةمالع تعضو

 .#َرَمَفْلاو سمسا رَّخَسَو# :فقولا عضوم ۔

 كلذ يف هعبتو «(ز) ب هل زمر زّوجم فقو هنأ يدنواجسلا ىري

 قفوأ (ج) ةمالعف . فاك فقو هنأب ينومشألا درفنا دقو .“یروباسینلا

 نإ مهتم ىف َنوُشْمَي نورشلا نم مهل نم انكم لهآ مک مش دي موا - ۲
 مر ےس رس ےس

 ٢٢[. :ةدجسلا] وعم الفأ ابال كلذ یف

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع تعضو

 )١( ىدهلا رانمو ء٤٤١٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٤٤٠٥ /ىفتكملا :رظنا ۱٢٤/۲۔

 ٦٤٤. /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۲)

 فوقولا للع :رظنا .ةيناث ةخسن يف قلطم فقو هدنع وهو ۸۰۳/۲ فوقولا للع :رظنا (۳)

 .۸۰۳/۲ )١( شماه

 )٤( نآرقلا بئارغ :رظنا ٦١٤/٥ .

 )٥( نآرقلا بئارغو ء۸۰۷/۲ فوقولا للع :رظنا ٥/٦۲۸.

 )٦( ىدهلا رانم :رظنا ۲/٠٠١١ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 . بَل كلذ فإ» : فقولا عضوم ۔

 يدنواجسلا ىريو .''”يراصنألاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 "فاك فقو هنأ ىنومشألا ىريو ."”قلطم فقو هنأ يروباسينلاو

 3< ريو م روس

 ُهْنِم ُلُكأَت اعرز دب حرف رجلا ضرألا ىلإ َءاَملا قو انآ أور ملو ۔ ٣

iE[۲۷ :ةدجسلا] بورس 97 فا شاو . 

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع تعضو

 . شاو همم هني لکان٭ :فقولا عضوم -

 «ينادلاو ءساحنلا دنع فاك وهو «“يرابنألا دنع نسح فقو وه
(o) . +4 5575 .  

 همفو يروباسينلاو يدنواجسلا دنع وهو . ينومشالاو ‹يراصنالاو

 .اهعضوم يف تءاج «عضوملا اذهل قفوأ (ج) ةمالعف .'“قلطم
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 اًميِلَع تاك هل کل نفل رف کلآ عيت الو هلآ ینا یا اهيأكيم - ۹٤

 ١[. :بازحألا] اًح

 شماه ىلع دصقملاو ٦٤٤ /فقولا حاضيإو ٦١٤ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )١(

 . ٦١٤ /فحصملا

 . ٥/ ٤٤٥ نآرقلا بئارغو ء ۸۱۱/۲ فوقولا للع :رظنا (۲)

 .۔ ۱٥۸/۲ ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( /فقولا حاضيإ :رظنا ٤٤١ .

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ٠٥٠ /ىفتكملاو ٠٠٠١ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٥(

 . ۱٥۸/۲ ىدهلا رانمو ء۷

 )٦( نآرقلا بئارغو ۰۸۱۱/۲ فوقولا للع :رظنا ٥/ ٦٤٤ .



 ٦١۷ ةروثملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 . «نيِقِفتمْلاَو نرْفكْلا عطت او : فقولا عضوم -

 .'''!ینومشألاو يراصنألا دنع فاکو ء''ساحنلا دنع زئاج فقو وه

 تءاج قفوأ (ج) ةمالعف ."”يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقوو

 سس حب سوم ل ےک ےہ یک ڈر ص سس سا یر ےک ر رس ع
 هع عميق لوقلاب َنْعَصْحَت الف تيقن نإ اسلا نم دحأك نيس يبا سيبو - 6

 .[۳۲ :بازحألا] ؟اًوُرْعَم الوق نلقو ضرم دبل ىف كِل

 .4 ِءآَسْنلا# ةملك دعب (ج) فقولا ةمالع ٌتَعِضو ةميدقلا ةعبطلا يف
 هيلع

 .َنايقناو# دعب تعضوو تفذح ةديدجلا ةعبطلا يفو
 ر ر

 . « وآل َنَم رعاك الا :فقولا عضوم -

 «ينومشألاو «يراصنألاو ءينادلاو ءساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 . يروباسينلاو «يدنواجسلاو

 . کيَنا نإ : يناثلا فقولا عضوم ۔

 نع هلقن اميف ساحنلا دنع ماتو «يرابنألا دنع نسح فقو وه

 )١( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٦١٤.

 ۔۹/۲٥۱ ىدهلا رانمو «8١4/فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۲)

 . ١٤٤/٥ نآرقلا بئارغو ”28١5/7 فوقولا للع :رظنا (۳)

 دصقملاو ء۱۸٥۸ /ىفتكملاو ٤١١ /فانتئالاو عطقلاو «447/فقولا حاضيإ :رظنا )٤(

 بئارغو 287١/7 فوقولا للعو ء١٦٦۱ /ىدهلا رانمو ء٤۲٢٦ /فحصملا شماه ىلع

 . 445/0 نآرقلا



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۶

 هل ضرعتي ملو .'''ينومشألاو «يراصنألاو «ينادلا دنع فاكو ءشفخألا

 «قفوأ ہک نتيقتأ #3 ةملك دعب (ج) ةمالعف ."”يروباسينلاو يدنواجسلا

 . اهعضوم ىف تءاج
 ب ےل ص چ 7 1 اس

 ےہ

 ےہ 5 ںیم رس ےک

 بف قرذ لاقثم َنوکِلَمی ال ا نود نم عر تز اوعدا لقوم - ۲

 .[؟١ :ابسل 4 ره نم منم نل امو لرش نم امھیف مه امو ضرالآ یف او توسل

 مل ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . فقو ةمالع هيلع عضوت

 دنع حلاص فقو وهو «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 نأل ءزئاج فقو وهو .'”ینومشألاو يدنواجسلا دنع زئاجو «ىنامعلا

 . فانئتسالل حلصت هدعب ةلمجلا

 ًاورقك يذلا قاتعأ ف للا انلععو باذعلا افر امل ةمادنلا اھبماوافق - ۷

 ٢۴[. :ًابس] نومي اونا امال نور له

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ؛فقَو ةمالع عّضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف
 .(ج) ةمالع تعضو

 . بادل وار امل : فقولا عضوم -

 دصقملاو ء٤٥4٦ /ىفتكملاو ء٤٦ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٤٦٤ /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 2١57/7 یدھلا رانمو ء٤٤٢٦ /فحصملا شماه ىلع

 . قناعتلاو ء٤٤٥ ٥/ نآرقلا بئارغو ء۸۲۰ /۳ فوقولا للع :رظنا (۲)

 عهالا /٢دشرملاو ء٤٤٦٥ /ىفتكملاو ٤۱۹ /عطقلاو ء٤٤٦/فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 . ٠۷١ /7ىدهلا رانمو ء۸۲۹/۳فوقولا للعو



 4 ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 ىريو .'''ینومشألاو «يراصنألاو «ينادلا دنع فاك فقو وه

 (ج) ةمالعف .'''يروباسینلا كلذ يف هعبتو ءقلطم فقو هنأ يدنواجسلا

 .اهعضوم ىف تءاج «قفوأ

 نوشي اوناک ام الإ نرجع لم اورفك َنيِذلا ٍقانعأ ف لدللا انلععول٭ ۔ ۸

 .[؟* :أبس]

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ج) ةمالع تعضو ةمیدقلا ةعبطلا یف

 .(یلص) ةمالع

3 (r) . 5 7 
 نسح فقو وهو .'''يروباسینل او يدنواجسل ا دنع قلطم فقو وه

 ةمالع نم قفوأ ناكل (ج) ةمالع تکرت ولو .“'ینومشألاو يراصنألا دنع

 .(ىلص)
 للاب مرعب الو تدل هولا مکیرفت الف قع لا دعو نل ساتل ایات - ۹ رم مص وہ 7 ڈا ےل 1 ےہ و ر ص و وعر

 . ٠[ :رطاف] «ُدوُرَعْل

 مل ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .افقو ةمالع عضوت

 ا
 . استدل ةو مكنرغت الفإ# : فقولا عضوم -

 «يروباسيتلاو ؛ینادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 )١( /ىفتكملا :رظنا ٠٤٠٠٥ ىدهلا رانمو ء٤٤٢٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ۱۷٥ /۲۔

 ) )۲نآرقلا بئارغو ء ۸۳۱/۳ فوقولا للع :رظنا ٥/ ٤۹٥ .

 . 448 /ه نآرقلا بئارغو «47 1١/7 فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( ىدهلا رانمو ء٤٤٦٣ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۲/٠١١ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 1 +

 امب '''نیتظعوملا نيب لصفلل ةفقو : يدنواجسلا هنع لاق .“ىنومشألاو

 نأ زوجیف ‹فلتخم ىنعم هيلع فوطعملاو فوطعملا نیب ام هيف فطعلا نأ

 رر سرس ۔ےہ ص سه رےہ لكم ا را یس ھ7 ےگ ےہ ےک7م <

 ےس تم ع و ہوحب وہ هار وهم م جار ۔و چ ےہ ا

 هنود نم توعد تیلاو كلملا هل مکر ها مكصل» یس لمحل كري لڪ
 .[1* :رطاف] رمق نم توکل ام

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 . ر مقلاو سلا رَخَسَو» :فقولا عضوم -

 ٠  2 2 5 5 ۰ ۰ع ۳)

 (رمقلاو) ىلع فقولا نأ نوريف ینومشألاو «يراصنألاو «ىنامعلا امأو

 .(ج) ةمالع لمحتي نأ نكميف “'”ادتبم فنأتسم (ٌلك) نأل نسح

 ١ - :سي] دوركم الأ مهيأ هلو امو برش نم أوكل ا ٣٠[.

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع تعضو

 . دهيد ُهَتلِعَع اموإ» :فقولا عضوم -

 بئارغو ء٤٦٤٦ /ىفتكملاو ء٤٤٢٦ /فانتئالاو عطقلاو ء٤١٤٦ /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 ۔۱۷۸/۲ ىدهلا رانمو ء٤٤۴٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٥٥٠٦ ٥/ نآرقلا

 .487 6/9 فوقولا للع :رظنا (۲)

 .۸۳۷ /۳ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( ىدهلا رانمو ء٤٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۲/ ۱۸١ .



 1١“ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 امأو .۶'!فاک فقو هنأ يراصنألاو «ىنامعلاو «ساحنلا ىري

 ىريف ينومشألا امأو .''قلطم فقو هنأ نايريف يروباسينلاو «يدنواجسلا

 .اهعضوم ىف تءاج (ج) ةمالعف , "7تنسح فقو هنأ

 رہ عرب السوة
 ٦۸[. :سی] نوقع الفآ قلخلا ىف سنت هرعت نمو الم ۔ ۲ 2 دع هب و ےہ س ےس ےک ےس ےہ -

 ةديدجلا ةعبطلا يفو .(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 مح مح و 55 .٠
 . قلخلا ىف :فقولا عص وم -

 .“”ساحتلا دنع فاك فقو وهو . “ةلطم فقو هنأ ىنومشألا قري

 فقو ينومشألا دنع وهو .'“حلاص فقو هنأ يراصنألاو ينامعلا ىريو

 . اهعضوم يف تءاج (ج) ةمالعف ۷گ هح

 .[۷۳ :ّسي] نورك الفأ براشمو عضم اہذ موو ۔۳ 5 ل ورع هع ےس 5 رےہر و ہے رےہ دوا

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 ےس ےس 2, مس
 دع

 . کبراشمو عِفانمو# :فقولا عضوم -

 )١( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو «١47/فانتئالاو عطقلا :رظنا ٤٤١ .

 فوقولا للع :رظنا (؟) ۳/ ۰۸٤٦نآرقلا بئارغو ٥۲٤/٩ .

 . ۱۸۹/۳ ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( فوقولا للع :رظنا ۸۵۱/۳.

 )٥( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٦٤٤ .

 )٦( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ٦٤٤.

 . ۱۹۲/۳ ىدهلا رانم :رظنا (۷)



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 سأر هنأل يروباسينلا دنع فقوو ء'''يدنواجسلا دنع قلطم فقو وه

 (ج) ةمالعو .“'ینومشآلا دنع زئاجو ء"'يراصنألا دنع فاکو ةا

 .اهعضوم يف تءاج انه

  ES. -_- ۴:تافاصلا] نومك ٤١[.

 مل ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . فقو ةمالع عضوت

 . كرت :فقولا عضوم -

 «ينادلاو «ساحنلا دنع فاك فقو وهو .يرابنألا هنع تكس

 يدنواجسلا دنع زئاج فقو وهو .''ينومشألاو «يراصنألاو

 كلذل ءہریغ نم ىلوأ فقولا زاوج عضوملا اذه يفو .''يروباسینلاو
 .(ىلص) ةفوذحملا ةمالعلا نم الدب (ج) ةراشإ عضو يغبني

 رہ چہ سرر لغ يو
 ٥ :تافاصلا] *تولقع الفأ لابو ۔ 178[. 5

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو (یلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 . ليال :فقولا عضوم -

 )١( فوقولا للع :رظنا ”2451/7

 . ٥۳۷/٩ نآرقلا بئارغ :رظنا (۲)

 . 455 /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا (۳)

 )٤( ىدهلا رانم :رظنا ۱۹۲/۲ . ۱

 . ١٥٤/فقولا حاضيإ :رظنا (5)

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ٤۷۸ /ىفتكملاو ء٤۳٣٦ /فانتئالاو عطقلا :رظنا )٦(

 .95١/؟ىدهلا رانمو ء۷

 . ٥٥۲/١ نآرقلا بئارغو 28505 /۳ فوقولا للع :رظنا (۷)



 0 TIT ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 لوق وهو «عفان نع هيوري اميف ساحنلاو «يرابنألا دنع مات فقو وه

 دنع قلطم فقو وهو .'''ینومشالاو «يراصنألاو «ينادلاو شفخألا

 .قفوأ انه (ىلق) ةمالعف . يروباسينلاو يدنواجسلا

 مري وس
 ٦ :ّيع «6 باََعأفودب مل لب ید نیم فه لب الل م رگیلا یل لز ءا ۔ ۸[.

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(ىلص) ةمالع ثعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع تعضو

 - یڑذ نيم :فقولا عضوم < .

۲ ) 1 ۱ 
 ساب الو .'''یروباسینلا دنع ىلوأ لصولاو «يدنواجسلا دنع زئاج وه

 .بارضإلل يتلا (لب) فقولا دعب ام نال عضوملا اذه يف (ج) ةمالعب

 :ّص] چرا اولا مَنِ م یب ارم ال کمک تقم يم ادلع - ۔۷ ٥٥٢.

 مل ةديدجلا ةعبطلا ىفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .افقو ةمالع عضوت

 لع
  5ر وو ےے : مم

 ہک عم محلقما# :فقولا عضوم ۔ .

 هلقن اميف ءارفلا دنع فاك فقو وهو .'”ینادلاو يراصنألا هنع تكس

 امأو . 27 نسح فقو هنأ ىنومشألا ىريو . ”يراصنألا دنعو «ساحنلا

 )١( /فقولا حاضيإ :رظنا ٤٥١ /فانتئالاو عطقلاو ٠٤۳۸ والمکتفی/٦۷۹ء دصقملاو

 /فحصملا شماه ىلع  2140١یدھلا رانمو ٣٢

 ) )۲نآرقلا بئارغو 2869/7” فوقولا للع :رظنا ١٦٥٦۷٥/٥.

 ) )۳نآرقلا بئارغو 2857/7 فوقولا للع :رظنا ٥/١۸۱ .

 )٤( /ىفتكملاو ء٤٥٦ /فقولا حاضيإ :رظنا ٦۸٤ .

 )٥( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠٤٤٤ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ٦٥٤.

 )٦( یدھلا رانم :رظنا ٥٤/٤[.



 لاصتا وه كلذ يف ةّلعلاو «زئاج فقو هنأ نايريف يروباسينلاو ينومشألا

 .(ج) ةمالع لمحتي عضوملا اذهو . ''”ءاعدلا ىنعم يف امب ءادتبالا عم ىنعملا

 ١4 - اك :ص] 4ک نط نم َقلَخَو ر راک نم یب لح نم رخ ان لاق [.

 مل ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلص) ةمالع تعضو ةمیدقلا ةعبطلا یف

 . فقو ةمالع عضوت

 ا

 . هني ريح : فقولا عضوم -

 ةیریخلا لّلع هنأك «قلطم فقو هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا ىري

 . "اهتاذ ةلعلل ىنومشألا دنع زئاج وهو .ران نم ینتقلخ كنأل :لاقو

 2 ةمالع ۴ت اذه يفو

 و سہ ہک ک اپ دی عدی کن َلِإ مث ا

 .[۷ :رمزلا] ہک روُدَصلا تاب

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو (یلف) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 . هیر درو زا : فقولا عضوم۔

 «ينادلا دنع ماتو «ساحنلا دنع يفاكلا نم نسحأ لب «فاك فقو وه

1 : . . . 5 . ( 
 ىريو . ””ينومشألا دنع نسحو «يراصنألا دنع يفاكلا نم نسحاو

 )١( نآرقلا بئارغو ۰۸۷۳ /۳ فوقولا للع :رظنا ٦۰١/٥ .

 . ٤٠١/۲ ىدهلا رانمو 2505/٠4 نآرقلا بئارغو 2817/5/7 فوقولا للع :رظنا (۲)

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۸۷ /ىفتكملاو ٠.٤٤١٦ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 . ۲۱۳ /ىدهلا رانمو ء۹



 1٥“ ةرونملا ةنیدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 .“'*رابخألا بيترتل هدعب مت هنأل ءقلطم فقو هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا

 . (ىلق) ةمالع ربیغت يغبني ال عضوملا اذه يفو

 یب هَ ةَ لوح اَذِإ مث وإ ایم ہلیر اعد رض نسال کم ادو - ١4 یس دق هنن كرم پے 1 2 م
 ںہس

 ص رس ےک وی ےک ےس e مس بہ یک پت رم حع ےس ےس سس سس رے کا هرس مس رس كر 4 3

 نم کكنِإ الی كرفكب عمك له لیس نع لإ ادادنآ ول کمو لم نم هل او ناک

 مل ةديدجلا ةعبطلا یفو ؛(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 طك ےہ قفس ریہ ےک _ رر, ۱

 ۰ يروباسينلاو يدنواجسلا دنع ىلوأ لصولاو .زئاج ففقو وه قفز ۰ ٠ ۰ 1 .ع 8

 . اهب ءادتبالا زوجي يتلا ءةزمهلا ةروسكم (ْنِإ) هدعب امف

 وپ نومرو موي دم وحس لوح نمو شعلا نوي نيل - ١
 و و ص سم رک سا جس سک دے ۔ ےہ 02 او ص صبر ےس کہ رو م حس

 أوعبتاو اوبا يدلل رفعاف املعو ةر يى لڪ َتَعِِسَو ابر انماء نزل نورفعتسو

 .[۷ :رفاغ] يج َباَذَع ْمهِقَو كيس

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ءافقَو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

eرث حصص  

 ا

 .4 اما بَل دويتو : فقولا عضوم -

 نع هاور ام ىلع ساحنلا دنع ماتو «يرابنألا دنع نسح فقو وه

 . 1١١/١ نآرقلا بئارغو ۱۸۷۸/۳ فوقولا للع :رظنا )١(

 )٢( نآرقلا بئارغو ء۸۷۸/۳ فوقولا للع :رظنا ٥/ ٦٦٦.

 ) )۳ىدهلا رانم :رظنا ۲۱۳/۲ .



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 وھو .ينومشألاو «يراصنألاو ‹ينامعلاو «ينادلا دنع فاکو .عفان

 .“. . .انبر نولوقي :ريدقتلا نأل «يروباسينلاو يدنواجسلا دنع زئاج

 . عضوملا اذهل (ج) ةمالع عضو يغبنيو

 ملم امو وب كرس نإَو معثرفک دَ هللا ید اذ تاپ كلذ - ١

 ١١[. :رفاغ] <ر کلا للا هَ

 مل ةديدجلا ةعبطلا ىفو .(ىلص) ةمالع تحعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . ٹرک ترئک # : فقولا عضوم -

 زئاج وهو «'"”هدعب طرشلاب ءادتبالل كلذو «ينومشألا دنع مات فقو

 ةّلعلل يروباسينلا هعبتو .فطعلا عم هدعب طرشلاب ءادتبالل يدنواجسلا دنع
 .عضوملا اذهل (ج) ةمالع عضو يغبنيو . ؟0اهسفن . 1 َ . . قفل 7

 هلا انقطن نمط أولا اني ع ده می مد الاقى ۔ ۳

 ۲١[. :تلصف] نوح هيلو قَرَم َلَوَأ مکَتَلَح وهو
 ےس ٠ طن ئر 0پ 6 وا اج

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عّضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 دصقملاو «١44/ىفتكملاو 45١« /فانتئالاو عطقلاو ء«405/فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 ۔٢٢۲ /۲ ىدهلا رانمو ۰٤1۷ /فحصملا شماه ىلع

 )٢( نآرقلا بئارغو ء۸۸۸ /7” فوقولا للع :رظنا ۲١/٦ .

 )٣( ىدهلا رانم :رظنا 7/7 774.

 )٤( نآرقلا بئارغو ء۸۸۸ /۳ فوقولا للع :رظنا 7١/١.



 ٦١٦٦ ةروتملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 نسحو «ساحنلا دنع فاكو «مهمالك ءاضقنا هنأل ينادلا دنع مات وه

 .(ج) ةمالع لمحتي عضوملا اذه .'''ينومشأألا دنع

 ناي نت مآ بح رالآ يف هلي قا اتباع نوم ال ديا وڈ نا الف - ٤
 ٤٠٤[. :تلصف] ر ڑی وامن انی هل ا ام اوما ملا موي اما

 مل ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 ۔فقو ةمالع عضوت

 رکے جہ

 . نش ام أولم : فقولا عضوم -

 يراصنألا ىريو ."”ينادلاو ؛ساحنلاو «يرابنآلا دنع مات وه

 فقوي ال هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا ىريو ۰ نسح فقو هنأ ينومشألاو

 قلطمو ءاّقلطم راص ليلدلا نع لصف ولو دیدھت رمأ هدعب ام نأل هيلع

 لمحتي عضوملا اذه .“*”ةحابإلا بجوي نأ همكح لقأف ءبوجولل رمألا

 كلير نم تقَمَس ملڪ الوو هيف فلَتْحاَف بتلا یوم انیئاء دق - ٥

 ٥٤[. :تلصف] رم هَ لس یک مَنِ مهب ىضَقل

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا یفو .(ىلق) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(ج) ةمالع

 . ديف تلتف : فقولا عضوم -

 )١( ىدهلا رانمو ء۹٦٥٦ /فانتئالاو عطقلاو ء۹۷٦١ /ىفتكملا : رظنا ۲/۲۳٣ .

 ) )۲/فانتئالاو عطقلاو ء٤١٦٦ /فقولا حاضيإ :رظنا ٥٤ء والمکتفی/٦۸.

 ) )۳ىدهلا رانمو ء۸۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۸/۲ ۲۴.

 )٤( نآرقلا بئارغو ء۹۰۱۲ /۳ فوقولا للع :رظنا ٥٦/٦ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 «يراصنألاو .ىنادلاو ؛ساحنلاو :یرابنألا دنع مات فقو وه

 ناکو .۔'''یروباسینلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو .'”ينومشألاو

 . ىلوألا ةعبطلا يف (ىلق) ةمالع هيلع تناك ام ىلع ىقبي نأ ىلوألا

 ولا مو اجور مکا نم د کل لَعَج نیلا ِتّوَکّملَا رطاَقال٭ - ٦

 .۱ : یروشلا] 4 ریل سلا وهو 2 یو ورک سک ويف کوَرَذَب اجو

 مل ةديدجلا ةعبطلا یفو .(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .فقو ةمالع عضوت

 سو جو

 . 4 ايوا ينل َن نمو : فقولا عضوم -

 قبسي مل نإو ءمحّرلا ريمض هنأ حصألاو (اًجاوزأ) هلوق لولدم وه يذلا

 هعبتو «يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو . هجو فقولا ناكف «هركذ

 . عضوملا اذهل ةبسانم (ج) ةمالعف . “”هليلعت يف يروباسينلا

 و ہبہ

 لَو ًاوُغَماَ< َنِأِل ٰیقبآو ريح ولا دنع امو يذل ةي عنف وى نم مدي ا ۔۷

ES[*5 :یروشلا] هنو  . 

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف
 39 ةمالع تعضو

8 
 چ

 ىلع دصقملاو ٤۹۹ /ىفتكملاو ء٤٤٦٥ فانتئالاو عطقلاو ء٤٦٤٦ /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 . ۲۳۹/۲ یدھلا رانمو ء٤۸ /فحصملا شماه

 . هال ٦/ نآرقلا بئارغو ء۹۰۱۳ /۳ فوقولا للع :رظنا (۲)

 .۹۰۱۷/۳ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغ :رظنا ٦٦/١ .



 :١ 5 ۹ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 يراصنألا ەنع لاقو .''!ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا هنع تكس

 يتلمج فطعل ينومشألا دنع زئاج فقو وهو .'''نسح فقو ينومشألاو

 مدعل اًقنأتسم اًرابخإ ةيناثلا لعج نمو ءةيناثلا ءافلا تفذح نإو ءطرشلا

 تعضو يتلا (ج) ةمالعف .””يروباسینلا كلذ يف هعبتو «قلطم هفقوف ءافلا

 . اهعضوم يف انه

 رثهتألا ذه رم كَم یل سيلا رومي لاق ءهِمْوَم ىف ُنْوَعَرِف داو - ۸
 0١[. :فرخزلا] دور القأ یت نب رج

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 ما

 . ىح نم یر لہ : فقولا عضوم ۔ مک رک 7

 هنأ ينومشألا یریو .'حلاص فقو :يراصنألاو ينامعلا هنع لاق

 عم ماهفتسالا ءادتبال زئاج فقو يدنواجسلا دنع وهو .“'سح فقو

 ہک سا ےہ 8 1 CD) ج۰ 7 8
 انه تعضو يتلا (ج) ةمالعو . يروباسينلا كلذ يف هعبتو مالکلا داحتا

 دعب اتم ام اولا اودشف رهومتستأ اد يح باقرلا برصت ورک نیلا رثبقل اا - ۹
 ضعي مصعب اولا نکیلو مهتم رسل کلا مي ولو كلذ اھت بر عت ىح آنی امو 1 رر رد ررہرسودءے يرو سر ےر ر ےگرر رہ ورك صر سر هم مس ےہ
 .[4 :دمحم] هلأ لب ناف ہللا ليبس يف ولید لو Jit ےن ےس ےہ ےہ نے3ا ےن مر

 )١( /ىفتكملاو ء٤٦٦ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٤٦٥ /فقولا حاضيإ :رظنا ٠٠٤ .

 ) )۲/فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا  ۰٤۸۷ىدهلا رانمو ۲/۲٤١.

 ) )۳نآرقلا بئارغو ء۹۱۱/۳ فوقولا للع :رظنا ۷۱/٦۔

 )٤( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ٤۹۳ .

 )٥( ىدهلا رانم :رظنا ۲٣۳/۲ .

 )٦( نآرقلا بئارغو ء۹۱۸/۳ فوقولا للع :رظنا ٦/۹۱.



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 . اما ہیرا مس قحط :فقولا عضوم۔

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو (ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 .(یلص) ةمالع

 ملو هنع اوتكس :لوألا :نيمسق فقولا اذه يف فقولا ءاملع مسقنا

 قيرفلا امأو .يراصنألاو «ينادلاو «ساحنلاو «يرابنألا :مهو هوركذي

 فقولا نأ نوریف :ينومشألاو «يروباسينلاو ؛یدنواجسلا مهو : يناثلا

 امب هلاصتا نسح هربخ عطقنا اذإ نكلو ء(ءادتبالا ىلع كلذ) :هلوقب أدتبي

 هلبق امب هلاصتا : ينومشألا لاقو .يروباسينلا كلذ يف هعبتو .ةرورض هلبق

 .ةبرطضملا (ىلص) ةمالع نم قفوأ (ج) ةمالعف .'''حضوأا

 ہالی او رک وځي هور يوو هورز فتو .ولوسرو هاب انمول ل٭هف - ٠

 .[8 : حتفلا]

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ءفقٌو ةمالع عّضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 . «ةورقونو هدوم وو» : فقولا عضوم ۔

 - اپ - يبنلا اورزعتو :ہانعم (هورقوتو هورزعتو) :يرابنألا لاق

 چالیس او رش ر كسب ةو وحس : هلوق نآل مات ريغ هيلع فقولاف «هورقوتو

 دع لقنيف ساحنلا امأو . 000 هلل الإ نوكي ال حيبستلاو «هيلع قسن

 دصقملاو ء٥٢٣٦ /ىفتكملاو «5484 /فانتئالاو عطقلاو « 17/5 /فقولا حاضيإ :رظنا )١(

 . 0۰۷ /فحصملا شماه ىلع

 )٢( ىدهلا رانمو ء٦/۱۲۸ نآرقلا بئارغو ء۹۷ /فوقولا للع : رظنا ۲/۲۷٤.

 . ٦۷٤ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)



 ےہ ٦٦ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 نأ ىريو ءاذه يف افلوخو :لاق .مات هنأ ىسوم نب دمحأ نعو متاح يبأ

 . ”يراصنألاو «ينامعلاو «ينادلا دنع فاك وهو .''!تیالا ةياهن مامتلا

 ىريو . يرابنألا اهركذ يتلا ةّلعلل هيلع فقوي ال هنأ ينومشألا یریو

 يتلا (ج) ةمالعف .'”يروباسينلا هعبتو ءقلطم فقو هنأ يدنواجسلا

 . اهعضوم يف انه تعضو

 مس لور

 مولا كرش ھاو میا نب مهيد یم ِتتیؤملاو َنيِسْؤْملا یر مويه - ١
 .[1؟ :ديدحلا] 4مل ولا وه كرد امف َنللَخ رثبنألا ابحت نم یر تکج هلم AS سا رک رو یک رم ےک مہ ام ےہ

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 . 4راا :فقولا عضوم ۔

 هنأ متاح يبأ نع القن ساحنلا ىريو «نسح فقو هنأ يرابنألا یری

 كلذ يف مهعبتو «كلذك فاك فقو هنأ ينادلا ىريو «فاك فقو

 . ”ينومشألاو «يروباسينلاو «يدنواجسلا هيلع فقي ملو . ”يراصنألا

 . (ىلص) نم قفوأو انه ىلوأ (ج) ةمالعف

 اوچا لی و ني سيت وا اما کوی ثکیکسلاو شا لوب میوہ ۔ ٢

 )١( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٦۸۷

 )٢( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو 2578 /ىفتكملا :رظنا 01١١.

 .۲۸۰ /۲ ىدهلا رانم :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغو ء۹۰۰/۳ فوقولا للع :رظنا ٠٤١/١ .

 دصقملاو ٦٥٥ /ىفتكملاو ء٦١۰٦ /فانتئالاو عطقلاو ء٤٦ /فقولا حاضيإ : رظنا (٥ہ)

 . ٥۳۹ /فحصملا شماه ىلع

 .۔۳۲۱/۲ ىدهلا رانمو ء٥٢٥۲ ٦/ نآرقلا بئارغو ء۹۹۸/۳ فوقولا للع :رظنا )٦(
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 ےس موہ ص

 «ٌباَدَعْلا ولف نم ةرهظو هيلا هيف .ةنطاب اب ل روس مشب ترضف ايون اوسی و

 ١۳[. :ديدحلا]

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ؛فقَو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

2000 7 f ےہ 5 . . 
 ىريو .٠ نسح فقو هنأ ينومشالاو ‹ساحنلاو «يرابنألا ىري

 هنأ يروباسينلاو ىنومشألا ىريو .۶!ںفاک فقو هنأ يراصنألاو ىنادلا

 . ةبرطضملا (ىلص) ةمالع نم قفوأ (ج) ةمالعف ."”قلطم فقو

 0000 ral f سلا کیے رس یا ےہہک اکہ ےہ
 ةلشناَءَو میرم 2 یس انّفقو تيسر مهرنثاء لع اتق 2 -_ ا۳

E2227 مس د حمص کر ساو رص ا رک د ےس رس سا ر 7 د. ررر ےہ  

 اٹیک ام اموعدنا ةينابهرو ةمحرو ةفأر هوبا تسلا بول ىف انلعجو ليجنالا
 ا لاس ير اس وسر سم يد مع رمد م كر ع يد
 .[۲۷ :ديدحلا] «اهتباعر قح اھوعر امف هللا نور اَعَتبا الإ مهھْيلَع

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقّو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .«َلييإْلَأ هنيا ءو :فقولا عضوم ۔

 اهيلع فقي ملو . ئاج ىنومشألا دنعو «يراصنألا دنع فاك وه

 فالتخ ال (ج) ةمالع هيلع عضوت نأ نكمي .“یروباسینلاو يدنواجسلا

 .نيفطاعتملا نيب ىنعملا

 )١( ىدهلا رانمو ء٥١١٦ /فانتئالاو عطقلا ء٤۹۱٦ /فقولا حاضيإ :رظنا ۲/٠٠١ .

 )٢( /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٥٥٥٦ /ىفتكملا :رظنا ٣٥۹ ۔

 ٦/ ٥٥٢. نآرقلا بئارغو ء۹۹۸/۳ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ٦٥٤٥ ىدهلا رانمو ۲/ ۳۲۳.

 )٥( نآرقلا بئارغو ء۱۰۰۱/۳ فوقولا للع :رظنا ٠٠١/١ .



 ٦٦٦ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 اھکینک ام اعود يابو همت ةأر موعبأ أا بولق ىف اتاعا - 4 ےس و رص گر رج ا رگ م سس رس ےک و کر م دک , سج سس ل

 ۔[۲۷ :ديدحلا] 4 اتار يح اَهَوَعَر انف

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو «فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع تعضو

 هه ر ر

 . #ةمحرو ةفارو# :فقولا عضوم -

 وهو . ينادلاو «ساحنلا دنع فاكو «يرابنألا دنع نسح فقو وه

 هعبتو مات :يراصنألا لاقو .عفان نع يورو « كيعس شفخأآلا دنع مات فقو

 .'''قلطم فقو هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا ىريو . كلذ يف ينومشألا

5-4 
 4ھ رس ور 7 و ص رس ج 7 2 7 سک 1

 ومُقالَأَب نوجَشب مَع اوہ امل نود دوعب مث ی ٰیوحلا نع أومن ذل 1 لام ۔ ٥ػ٥

 رب ال چا یو الہ کیٹ لاب وک 1 الو لیلا بيمن دولا
3 

 رو

 .[۸ :ةلداجملا] « ٌرِرِصَمْلَ ند اوا هج مهس لوقت اعی هن

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(یلص) ةمالع تعضو

 . لوسا ٍتِيِصَعَمْوأم : فقولا عضوم -

 هنأ يدنواجسلا ىريو . فاك فقو هنأ يراصنألاو ىنامعلا ىري

 )١( /ىفتكملاو 2519 /فانتئالاو عطقلاو ء٤۹۱٦ /فقولا حاضيإ :رظنا ٦٥٥ .

 ىدهلا رانمو ء٥١٤٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو «5//5501© شماه ىفتكملا :رظنا (9)

00 

 . ٠٠١/٦ نآرقلا بئارغو 2٠٠٠١ /۳ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ٥٤١ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

(Dw 05 ەم  o ے فی لك ٠ 
 حصون نأ ىلوالاو . "”ينومشألا دنع نسح فقو وهو <« “زڑجم ففو

 هللا مح کیک أ املأ ام اولو 2ك قفا ام اولسو رفاوکلا مصوب اکی الو - ٢

 ۰ : ةنحتمملا] كك علم کلو مكي کک

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . (ىلص) ةمالع

 . 4 مكي کتی :فقولا عضوم -

 ينومشألاو «يراصنألاو «ينادلاو «ساحنلا دنع فاك فقو وه

 هيلع عضوت نأ نكمي “يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو

 فرفز

 دس
4 

 هللا نه رفغتساو نعيم ۔ ۷
0 

 ١١[. :ةنحتمملا] ہت دفع هَ نإ

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف
 .(ج) ةمالع تعضو

 . ہلا نک َرفْغَتَس رحم او : فقولا عضوم۔

 یریو . ° فاک فقو هنأ ىنومشألاو «يراصنألاو «ىنادلا یری

 )١( فوقولا للع :رظنا ۳/٠٠٠١ .

 ۳۲٣/۲. ىدهلا رانم :رظنا (۲)

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٥٦١٦ /ىفتكملاو 4578/فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 ۳۳۶٤. /۲ ىدهلا رام ء۹

 )٤( نآرقلا بئارغو ء۱۰۱۳ /۳ فوقولا للع :رظنا ٦/ ۲۹۰ .

 )٥( ىدهلا رانمو ء٥٥۶٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٥٦٥٦ /ىفتكملا :رظنا ٢/ ۳۳٣.



 ٦٦٦٢ ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 انه (ج) ةمالع تعضو دقو .'''قلطم فقو هنأ يروباسينلاو يدنواجسلا

 . اهعضوم يف

 و اورتکف اتودچ يشأ ًاولاقف لاب رهلسر م نا تاك ای كل كل ۔ ۸
 ٦. : نياغتلا] چپ دی م £> وح ناو دل ّیَفََسََو

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا يفو (ج) ةمالع تعضو ةمیدقلا ةعبطلا يف

 .(یلص) ةمالع

 . رو اڑدكَل : فقولا عضوم -

 ینومشألا دنع نسحلا نم نسحأو «يراصنألا دنع فاك فقو وه

 ىنعملا فاالتخال ىلوأ (ج) ةمالعف . ”يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو

CY) 

 رس را ےس ج ےہ ےہ 7 روڈ 3

 هیر هه عضراسف خرساع نإو فورم کب أورمتأو نشروج نهوناتف٭ ۔ ۹

 .[5 :قالطلا]

 مل ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 رر هوتا 2

 فقو هنأ ينومشألا ىريو .حلاص فقو هنأ يراصنألاو ينامعلا ىري

 كلذ ىف هعبتو «هئازجب طرشلا ىهانتل زئاج هنأ يدنواجسلا ىريو . ئاج

 . ۲۹۰/٦ نآرقلا بئارغو ء۱۰۱۳ /۳ فوقولا للع :رظنا )١(

 ۔٣٣۳ /ىدهلا راتمو ٦٥٥ /فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا )٢(

 . ٠١۲١/۳ فوقولا للع :رظنا (۳)

 ."”15/7 ىدهلا رانمو ء۹٦٥٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملا : رظنا )٤(



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 . نیفطاعتملا نيب ىنعملا فالتخال ىلوأ (ج) ةمالعف . '”يروباسينلا

 27 كأ 7 رس r مہ اے رے بت وع وس

 هللا نأ اوماعنل نیب سالا لرب نهتم ضرألا و توس عبس قلع ىلا هناا ۔ ٠
 .[17 :قالطلا] 4مل ءىس لكي طاح دق هللا غ أو رف یش لک لڪ

 ةديدجلا ةعبطلا ىفو ءافقَو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . (ىلص) ةمالع تعضو

 . نهم ضال یف : فقولا عضوم -

 «ينادلاو ءساحنلا ىريو ."”يرابنألا دنع نسح فقو وه

 اًيفاك نوکی نأ ينومشألا طرتشاو .فاك فقو هنأ ينومشألاو .«يراصنآلاو

 قّلع نإ فقوب سیلو ؛فوذحمب وأ وک کزن ال :هلوقب (اوملعتل) قّلع نإ

 ىلوألاو . يروباسينلاو يدنواجسلا دنع قلطم فقو وهو ."”(قلخ) ب

5 
 7 تر هبي حر صر

 ہک نورکشد ام الیلق ةدئفالاو رضا عمل نگل یک تم این دا یز وہ رو لئ - ١

 .[؟* :كلملا]

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ىلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف
 .(ج) ةمالع تعضو

 . ةا :فقولا عضوم 5

 )١( نآرقلا بئارغو ء١۱۰۲ /۳ فوقولا للع :رظنا ٦/ ۳۱۲٣۔.

 ٣٥٥. /فقولا حاضيإ :رظنا (۲)

 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء٦۵۳ /یفتکملاو ء٥٥۰٦ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۳)

 ۔۷١٣۳ /۲ ىدهلا رانمو ء۹

 )٤( نآرقلا بئارغو ء١۱۰۲ /۳ فوقولا للع :رظنا ٦/ ۳۱٣۔



 . ٦٦۷٦  ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 ,7"2ىسيع نب دمحم نع القن ساحنلاو «يرابنألا دنع مات فقو وه

 دنع قلطم فقو وهو .''ینومشآلاو «ىراصنألاو «ىنادلا دنع فاكو

 1 . . 5 فرق .
 .اهعضوم يف تعضو )ج) ةمالعو . يروباسينلاو يدنواجسلا

a rماس عم  

 ٰیعرص اف مولا كرف اًموسح اَب ةينلمثو لاَ مس مس ْمِہَلَع ارس ۔ ۱۲

 ۔[۷ :ةقاحلا] * َةَيواَح لَ راج 3

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(یلص) ةمالع تعضو

 . # اموسح وا ةيِمْتَو٭ : فقولا عضوم۔

 «ينادلاو «ساحنلا دنع فاكو «يرابنألا دنع نسح فقو وه

 دنع (اًموسح) ىلع فقولاو .'یراصناألا دنع نسحو «ينومشألاو

 نكميو . يروباسينلا كلذ يف هعباتو ءمایأ ةينامثل ةفص هنأل يدنواجسلا

 .مالكلا فانثتسال (ج) ةمالع هيلع عضوت نأ

 رض
Ê 

 سا

 اي: ا د ل اک ا
 2 200 € a 2 س رس و 7 2

 ہللا لجأ نإ ىس د لجأ علا روو کود نی رم ل رفعي ۔ ٣

 .[4 :حون] نوم رثک و

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ء(یلص) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع تعضو

 س

 )١( /فانتئالاو عطقلاو ء٥٠٥٦ /فقولا حاضيإ :رظنا ١٢۹ .

 ۳٣٣۳. /۲ ىدهلا رانمو 2557 /فحصملا شماه ىلع دصقملاو 58٠« /ىفتكملا :رظنا (۲)

 ٦/ ۳۲٣. نآرقلا بئارغو ء۱۰۳۲ /۳ فوقولا للع :رظنا (۳)

 شماه ىلع دصقملاو ء٢٤۸٦ /ىفتكملاو ء٥٦ /فانتئالاو عطقلاو «فقولا حاضيإ :رظنا )٤(

 .555/فحصملا

 o )٥( /نآرقلا بئارغو ء۱۰۳۹ /۳ فوقولا للع :رظنا ۳٤٣٣.



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 ول :هريدقت فوذحم اھباوج (ول) نأل ىنومشألا دنع زئاج فقو وه

 يدنواجسلا دنع مزال فقو وهو .''!اوقتو هتعاط ىلإ متردابل نوملعت متنك

 زئاجلا فقولا لثمت ال (ىلص) نأل ؛یلوأ (ج) ةمالعو .'''يروباسینلاو

 . اًقلطم اًراوج

 دو ا ےہ ےس ےک ےس

 و تَنموَملاَو نینمۇمللو انموم سب لحد نملو یدولو یل رِفَعآ بر - 4
 .[۲۸ :حون] اراب الإ َنیبللظلا زذ

 ةديدجلا ةعبطلا يفو «فقو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 . تتلو َنینمؤمللَو اف : فقولا عضوم -

 هنأ یری ساحنلا نکل «"”يروباسيتلاو «ينادلاو «يرابنألا هنع تكس

 وهو . مات فقو هنأ نايري ينومشألاو يراصنألا نأ ريغ . “فاك فقو

 «يفاكلا فقولا لثمت ال (ىلص) ةمالعف .'''يدنواجسلا دنع قلطم فقو

 . عضوملا اذهب ىلوأ (ج) ةمالعو

 ال
 25 2 وبوس ار هد 002 ت ر روما ص رک ےس عرس 7 ےگ ےہ سیو را ےہ

 نژیسل أورفك ذلل ةف الإ مہنہذع انلعج امو هكيلم الإ راتلا بتا انلعج اموو# - 6

 ١١[. :رٹدملا) ہک ثیودلاَو کيا اونو نیلا باكي الو انکی اما لا داعی بكل وأ نیا

 .۔۱۷٦۳ /۲ ىدهلا رانم :رظنا )١(

 ٦/ ۳٦٢. نآرقلا بئارغو ء۱١۱۰ /۳ فوقولا للع :رظنا (۲)

 ٦/ ۳٦٣. نآرقلا بئارغو ء۰۸۸٦ /ىفتكملاو ٥۰۹ /فقولا حاضيإ :رظنا (۳)

 )٤( /فانتئالاو عطقلا :رظنا ٠٤١ .

 )٥( ىدهلا رانمو ء۷۱ /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا 758/7.

 )٦( فوقولا للع :رظنا ۳/٠٠١١ .



 TY ةروئملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع :رشاعلا لصفلا

 تعضو ةديدجلا ةعبطلا ىفو ؛(ال) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا ىف

 . (ىلص) ةمالع

 7 صر

 فقو هنأ ىريف ىنومشألا امأو .۶”)ےفاک فقو هنأ يراصنألا ىري

 فقولل ةصخرلا هدنع نأ نابریف يروباسينلاو يدنواجسلا امأو ."”نسح

 ةمالع عضوملا اذه لمحتي ."”ئراقلا سفن هدنع عطقنا اذإ كلذو «هيلع

 . نیفطاعتملا نيب ىنعملا رياغتل (ج)

 ٠١[. : قاقشنالا] چا یب دب ناک ید کا یو ۔٦

 ةديدجلا ةعبطلا يفو ءفقَو ةمالع عضوت مل ةميدقلا ةعبطلا يف

 .(ج) ةمالع تعضو

 ىريو مات فقو هنأ ساحنلا ىريو :نسح فقو هنأ يرابنألا ىري

 .هب ءادتبالا زوجيو نسح فقو هنأ يراصنألا ىريو .فاك فقو هنأ ىنادلا

 .“*نسح فقو هنإ :لوقيف ينومشألا امأو

 تابثإو لوألا یفنل (ىلب) نأل ءزئاج فقو هنأ يدنواجسلا ىريو

 .۶”یروباسینلا اذه ىف هعبتو ."”هدعب امو هلبق امہ هقلعت زاجف «ىناثلا

 )١( /فحصملا شماه ىلع دصقملا :رظنا ۱۵۷٢.

 )٢( ىدهلا رانم :رظنا ۳۷۵٣۱/۲۔

 .786 /5 نآرقلا بئارغو ء٢٦۱۰ /۳ فوقولا للع :رظنا (۳)

 دصقملاو ء٦٤٦٦ /ىفتكملاو ء۷٦ /فانتئالاو عطقلاو 25545 /فقولا حاضيإ :رظنا )٤(

 . ٤٠٥/۲ ىدهلا رانمو ء۹٩0۸ /فحصملا شماه ىلع

 )٥( فوقولا للع :رظنا ۳/١١١١ .

 )٦( نآرقلا بئارغ :رظنا ٦/٦٦۸ .



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠

 ییا هل ناو نتا ڪڌي ذيب که منيب يايا -
 YY] :رجفلا]

 عضوت مل ةديدجلا ةعبطلا يفو «(ج) ةمالع تعضو ةميدقلا ةعبطلا يف

 . فقو ةمالع

 یز :فقولا عضوم -

 «ينومشألاو يراصنألاو ساحنلا هدنع فقي ملو ."'” يرصبلاو يفوكلا ريغ

 نم لدب هدعب کنی ف نال 4ي ىلع فقوی ال هنأب ينومشألا للعو

 سأر هدنع وهف يروباسينلا امأو .””يدنواجسلا ہدنع فقي ملو , '"0(ذ))

 . یماشلاو ىندملا دعلا یف ةيآ سأر هنأل زئاج فقو وهو .''''ةیآ

IKEN 

 )١( /فقولا حاضیإ :رظنا  207٠/ىفتكملاو ٦١۹ .

 ىدهلا رانمو ء۶۹۳٦ /فحصملا شماه ىلع دصقملاو ء۷۲ /فانتئالاو عطقلا :رظنا (۲)

۲/ £10 . 

 . ١١١۷/۳ فوقولا للع :رظنا (۳)

 )٤( نآرقلا بئارغ :رظنا ٤۹٤/٦ .

 «ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع ىلع ةيقيبطتلا ةساردلا يهتنت كلذبو

 .نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو



 تاحرتقم ٦٦٦

 تاحرئقم

 ئراقلا دعاست یتلا یم اهنأل ءاقلطم يآلا سوؤر ىلع فوقولا ۔١

 . ینعملا مهف ىلع هدعاست امك «ةحارتسالا نسح ىلع

 تسيلو «لصاوفلا هبشت ىتلا تاملكلا رخاوأ ىلع فوقولا ۲

 ىلع فقويف «فلؤم نم رثكأ يف مسرلا ءاملع اهركذ يتلاو ءةدودعم

 وق ز ؛ امي دي ہتر 1 : یلاعت هلوق لثم ءاهزواجتنف هدعب امب ديدش طابترا هل ناك ام الإ ءاھمظ
 سس وو ہیک ک وک 000 4 رک رس وس کک ا تتسم ر ر و حہ r وجو ملا.

 الو اي رقت ى كَمَا لإ كتعحرف هلق نم لع یلدا له لوقف كلتخأ یس ذإ#

 ردق لع تج مت ندم لأ: نتن وه ندم يتلا نب كج اسف تکو نر
 4٠[. :هلط] قسوم

 عبرأ يهو «هقفاو نمو يفوكلا دعلا ىلع ةدحاو ةيآ ةميركلا ةيآلا هذه

 يه هدر الر هلوق دنع يهتنت ىلوألا ةيآلاف ءمھریغ بهذم ىلع تايآ
 يه ء4 انو كنَشَوف هلوق دنع يهتنت ةيناثلاو «يماشلا بهذم ىلع ةيآ سأر

 لَهَا تفإ# هلوق دنع يهتنت ةثلاثلاو «يرصبلاو يماشلا بهذم ىلع ةيآ سأر

 سأر .4وُمي ردق لعإ# ةعبارلاو «يماشلا بهذم ىلع ةيآ سار تنم

 الإ .فقو لحم يهو «ىنادتتو براقتت تايآلا سوؤرف .'''قافتالاب ةيآ

 سفنلا قيض نمض ئراقلا عقي ال ىتحو ءاھدعب امب قلعتلا ةديدش تناك اذإ
 .ءادألاب لخیف ةداعإلا بجوي يذلا

 لوأ لصولا ةمالعو ۱۹۰ /رهزلا ةمظان حرش ء۱۸۳ /نآرقلا يآ دع يف نايبلا :رظنا )١(

 . ۱۹ /لاشرش دمحأ .د



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۲

 فحاصملا تاعبط يف طبضت ينآرقلا فقولل ةديدج زومر داجيإ - ۳
 ءاملع اهرايتخا يف كرتشيو «ةميدقلا رداصملا ىلع اهيف دمتعي «ةقدب

 ىلع تبثت يتلا زومرلا هذه طبترت «ةغالبلاو ريسفتلاو وحنلاو تاءارقلا
 نيتللا (ىلصو ؛ ىلق) لدبتسن نأ نكميو «بارعإلاو يناعملاب فحاصملا

 ةيقابلا زومرلا ىقبتو .(ج) فرحلاب نيسرادلا لب «سانلا ماوع اتقهرأ

 الثل زومرلا هذهب يفتكنو .(م) هتمالع يذلا مزاللا فقولاو «قناعتلا فقوك

 مسرلا بنجن كلذبو «ةبيرغ فورحب فيرشلا فحصملا فورح لقثن
 مظعم نإ لب ء«سانلا ماوع اهمهفي ال يتلا ةريثكلا تامالعلا ينآرقلا

 ؟ةمألا ةماعب فيكف «يفاكلل (ىلص)و «ماتلل (یلق) نأ نوكردي ال نيفقثملا

 لثمت ال (ىلص) ةمالعو «قيقد لكشب ماتلا لثمت ال (ىلق) ةمالع نأ قحلاو

 ىلع  (ىلص) ةمالع فذحف «ةريسي عضاوم يف الإ اًدبأ يفاكلا فقولا

 .ةرورض فحاصملا نم  لقألا

 اهعضاومب مهتافلؤم يف ةثيدحلاو ةميدقلا ءاملعلا تاحلطصم ىقبتو

 يناعملا بتک نم نولهني امك اهيناعم نيعم نم نولهني «نيسرادلل اًداز

 فحاصملا يف هل راشيف «قناعتلا فقو امأو .اهريغو نايبلاو ريسفتلاو

 نم نیملسملا ةماع انحرأ دق نوكنو .[؟ : ةرقبلا] هيف بير الله ثالث طاقنب

 فورحلا نم فحصملا فورح انصلخو «ةموهفملا ريغ ةبيرغلا تامالعلا

 فقولا زوجي عضوم لکل تامالع انتبثأو ءاهنم ىودج ال يتلا ةدئازلا

 تلخد يتلا تامالعلاو زومرلا ضعب نإ) :لاشرش دمحأ لوقي .هيلع

 ةيأ نم ةيلاخ يهف «ةوالتلا ةدئافل ةليصح الو بيصن اهل سيل فحاصملا

 «بالطلل قاهرإلا ببسي اهدوجو لب ءاهمدعك اهدوجوف رکذت ةدئاف
 ا سرچ

 اهرسيأو ‹يلمعلا قيبطتلل قيبطتلل اهنكمأو ءاهلدعأو اهلضفأو بهاذملا هذه



 تاحرتقم ٦٦٣

 حيبقو مات ىلإ فقولا بتارم مسق نم وه نيملسملا نم مظعألا داوسلل

 اوبنجتيو «هب اوؤرقي نأ نيملسملا ةماع ناكمإ ىف يذلا وه اذه .طقف

 ظفحلا ةيادب وه يذلا لصفملا راصق رخاوأ هدنسيو ءطقف حيبقلا فقولا

 عاونأ عسوأ وهف .فقولا ىلع اهانبمو «ةريصق هلصاوف « مهريغو لافطألل

 قباسلا نم ىلعأ وهف يقرتلاو ةبترلا يف هيليو .عيمجلا عسيو «فقولا

 دقف «حيبقو نسحو مات ىلإ فقولا مسق دقف «يرابنألا نب ركب يبأ بهذم

 . 20(. . .فالخلا ليلقتل ماتلا يف يفاكلا فقولا لخدأ

 وأ ءزج لك ةياهن يف ماتلا فقولا عم قفاوتي امب نآرقلا بيزحت - ٤
 نود «ىنعملا ةياهن ىلإ دتمي بزح وأ ءزج لك لعجن نأ ىنعمب «بزح

 ىلع فقولا عم مجسنت ال دق دعلا ةياهن نأل ,فورحلا دع ىلع دامتعالا

 . بولطملا ىنعملا

 دق تاعوكرلا هذه نأل «تاعوكر ىلإ فحصملا ميسقتب ةناعتسالا ۔ ٥

 ةتبثم يهو .اهرخاوأ ىلع فوقولا نكمي يتلا يناعملا ةاعارم نمض تمسق

 .ةثيدحلا ةيتيوكلا ةعبطلاك «ةديدجلا تاعبطلا ضعبو ةيناتسكابلا ةعبطلا ىلع

 «نيلصف هل تدرفأو «مزاللا فقولا ثحبلا اذه يف تيصقتسا دقو

 يف يناثلا لصفلا ناكو «هيلع قفتملا مزاللا فقولا يف لوألا لصفلا ناك

 تنيبو «هلوح ءارآلا ةرثكو ؛هلوطل كلذو «هيف فلتخملا مزاللا فقولا

AHERN 

 .۱۲/فحاصملا يف ىلوأ لصولا ةمالع )١(



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 تحبلا جئاتن مهأ اهيفو ةمتاخلا

 اذه يف تماد ىتلاو «ىلاعت هللا باتك عم ةكرابملا ةريسملا هذه دعبو

 : ةيتآلا جئاتنلا ىلإ ءادتبالاو فقولا ملع يف تلصوت ماوعأ ةئالث ثحبلا

 ‹فقولل زومر الب اهمظعم ةعابطلا راشتنا لبق فحاصملا تناك ١

 یتلا فحاصملا تاطوطخم ىف رظني يذلاو .هسفنل مهضعب هعضو ام الإ

 .اًحضاو كلذ یری هريغو فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم اهاوح

 رصع يف فحاصملا ىلع اًرومرو ٍتامالع عضو نم لوأ ۲
 «ةعوبطملا فحاصملا قيقحت ىلع تفرشأ يتلا ناجللا مه ءةعابطلا

 ينيسحلا فلخ نب دمحم ةيرصملا ئراقملا خيش اهسأرت يتلا ةنجللاك

 (ىلق) ةمالعل روهظ لوأو (ھ۱۳۳۷) ةنس لوألا داؤف فحصم قيقحتل

 يف رهزألا فحصم جرخ دقف «ةنجللا هذه عضو نم وه اهريغو (ىلص)و
 قيقحت ىلع تفرشأ ىتلا ةنجللاكو .تامالعلا هذه لمحي ىلوألا هتعبط

 .(ھ۱۳۱۷) يضاقلا حاتفلا دبع خيشلا ةسائرب ةمركملا ةكم فحصم

 ةنس ناتسناغفأب ىطسولا ایسآ يملسمل ةينيدلا ةنجللا اهتنيع يتلا ةنجللاكو

 .(ھ۱۳۹۱) ةنس دادغبب فاقوألا ناويد اھنیع يتلا ةنجللاكو .(ھ۱۳۸۸)

 امهنأل «ةقدب امهنيب قيرفتلا نكمي ال (ىلص)و (ىلق) نازمرلا * 

 اذه نم ديفتسي ال ئراقلاو «لصولاو فقولا نیب زاوجلا ىلع نارودي

 يذلا قيقشتلا اذه نم ىلوأ ناكل زاوجلا ليبس ىلع اهلك تناك ولف «قيرفتلا

 يذلا اهضعب يف اًرهاظ ناك نإو «نطاوملا ضعب يف فلكت نم ولخي ال



 _ ٠١٠  ثحبلا جئاتن مهأ اهيفو ةمتاخلا

 «ئراقلا ناكبري امهنأل «فحاصملا نم نيزمرلا نيذه فذح تخرتقا

 .(ىلص) ةمالع ةصاخو ءنطاوملا نم ريثك يف اهنومضم نع ناربعي الو

 ريغو حيبقلاو نسحلاو يفاكلاو ماتلا ىلإ فقولا ءاملعلا مّسق - ٤

 نم مهفالتخا ببسب لصح ءاریبک اًقالتخا نييعتلا يف اوفلتخاو ءكلذ

 سكعنا دقو .فقولا يف ةفنصملا مهبتك يف هتدجو تئش اذإ ام شيوشتلا

 ىلع فوقولا ىلعو ءماع لكشب ةينآرقلا تافوقولا ىلع فالتخالا كلذ

 .صاخ لكشب يآلا سوؤر

 ؛فقو زومر اهيلع تسيل فحاصملا يف ةريثك عضاوم كانه  ؟

 عضو يف اهريغ نم قحأ اهضعبو «ةريثك يهو تامالع عضو ىلإ جاتحت
 ةليلق ةلثمأ تدروأ اذل ءاهترثكل ثحبلا اذه اهعسي الو ءاهيلع فقولل زمر

 تفلك يتلا فحاصملا ناجل نم تيسن اهنأو ءاهنطاوم ضعب ىلإ ريشت

 .فقولا زومر عضوب

 عطق عم ضراعتي ال ةباحصلا دهع ىلع فحصملا بيزحت -۷

 بسح ىلع ىرج يذلا ميسقتلا نكلو ءروسلا ةياهن يف يهتني هنأل «ةءارقلا
 عطق عم هعضاوم ضعب يف ضراعت يذلا وه تاملكلا دعو فورحلا دع

 ثيح نم رخآلا بزحلا وأ ءزجلا ةيادبب قلعتت  اًنايحأ  هتياهن نأل «ةءارقلا

 هذه نأل دوجأ ةباحصلا دهع ىلع ناك يذلا ميسقتلاف .ظفللاو ىنعملا

 امب لصتملا مالكلا ضعب ىلع فوقولا اًمئاد نمضتت ةثدحملا تابيزحتلا

 . اًنايحأ هيلع فوطعملا نود فوطعملا ىلع فقولا نمضتي ىتح «هدعب

 يآلا سوؤر ىلع فوقولا يغبني هنأ ثحبلا اذه لالخ نم تنيب - ۸

 هدعاست امك ؛ةحارتسالا نسح ىلع ئراقلا دعاست يتلا يه اهنأل ءاقلطم

 دنع لصاوف يه يتلا تاملكلا رخاوأ ىلع فوقولا نأو .ىنعملا مهف ىلع

 نأ يغبني فلؤم نم رثكأ يف مسرلا ءاملع اهركذ يتلاو «نييفوكلا ريغ



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 قفتت يتلا ىرخألا ةءارقلا عم ةكرتشم ةءارقلا تناك نإ ءاهمظعم ىلع فقوي

 لفك نم لع لدا لم لوقف كلتعأ یت ذا : ىلاعت هلوق لثم ءدعلا يف اهعم
 تثبلف اوف كفو معلا نم كنِحتف اسفن تللفو نزح الو اهيع رقت ىف كمآ لإ كتَعَحَرف مج رم رےم وو ےک رس رس لل رس ا کک ر Er سس عرس ےک ےس ا 0-9 00

 5 ٦ہ ھ چک ۰ ١ ٠ ر > 2 کر سس رس ےک ےہ

 «امهريغ بهذم ىلع تایا عبرأ یھو ہقفاو نمو ىفوكلا دعلا یلع ةدحاو

 اسوس ہےہ

 «ىماشلا بهذم ىلع ةیآ سار ىه نزع الو# هلوق دنع ىهتنت ىلوألا ةيآلا

 يماشلا بهذم ىلع ةیآ سأر يه 4 انولف كنلفول هلوق دنع يهتنت ةيناثلاو

 بهذم ىلع ةيآ سأر نيم ِلَمَأ خط هلوق دنع يهتنت ةثلاثلاو «يرصبلاو

 تايآلا سوؤرف .قافتالاب ةيآ سأر سوم ردق لع ةعبارلاو ءيماشلا

 عقي ال ىتحو قیآ سأر اهنأ ىلإ ةراشإلاو اهتاعارم يغبنيو «ىنادتتو براقتت

 .ءادألاب لخيو ةقاعإلا بجوي يذلا سفنلا قيض نمض ئراقلا

 تاعبط يف طبضت «ينآرقلا فقولل ةديدج زومر داجيإ حرتقأ - 4
 اھرایتخا يف كرتشيو «ةميدقلا رداصملا ىلع اهيف دمتعي «ةقدب فحاصملا

 ىلع تبثت يتلا زومرلا هذه طبترت «ةغالبلاو ریسفتلاو وحنلاو تاءارقلا ءاملع

 ءیلق) نيتمالعلا لدبتسن نأ نكميو «بارعإلاو يناعملاب فحاصملا
 ىقبتو .(ج) فرحلاب نيسرادلا لب «سانلا ماوع اتقهرأ نيتللا (ىلصو

 هذهب يفتكنو .(م) هتمالع يذلا مزاللا فقولاو «قناعتلا فقوك ةیقابلا زومرلا

 بنجن كلذبو «ةبيرغ فورحب فيرشلا فحصملا فورح لقثن الئل زومرلا
 مظعم نإ لب «سانلا ماوع اهمهفي ال يتلا ةريثكلا تامالعلا ينآرقلا مسرلا

 ؟ةمألا ةماعب فيكف «يفاكلل (ىلص)و ءماتلل (ىلق) نأ نوکردی ال نيفقثملا

 ةياهن يف ماتلا فقولا عم قفاوتي امب نآرقلا بيزحت تحرتقا امك - ٠

 ةياهن ىلإ دتمي بزح وأ ءزج لک لعجن نأ ىنعمب «بزح وأ ءزج لك
 عم مجسنت ال دق دعلا ةياهن نأل «فورحلا ٌدع ىلع دامتعالا نود «ىنعملا



 ٠ 1۳۷ ثحبلا جئاتن مهأ اهيفو ةمتاخلا

 ىلإ ةمسقملا فحاصملاب ةناعتسالا ةرورضو .بولطملا ىنعملا ىلع فقولا

 نكمي يتلا يناعملا ةاعارم نمض تمسق دق تاعوكرلا هذه نال «تاعوكر

 تاعبطلا ضعبو ةيناتسكابلا ةعبطلا ىلع ةتبثم ىهو .اهرخاوأ ىلع فوقولا

 . ةثيدحلا ةيتيوكلا ةعبطلاك «ةديدجلا

 فقولا يف فّلأ نمم دحأل دري مل مزاللا فقولا حلطصم ١-

 دق هدعب ءاج نم لکو «هراکتبا نم هنأ رهاظلاو .يدنواجسلا لبق ءادتبالاو

 ىتلا هتمالع نم رثكأ كلذلو «هيلإ اًبوسنم حلطصملا حبصأف «هيلإ هازع

 نينثا ةنيدملا فحصم یف اوتبثأ دقو .فوقولا للع يف (م) اهحلطصا

 .ةريخألا ةعبطلا يف ءارسإلا ةروس يف عضوم هنم فذح اًعضوم نیرشعو

 ءاًعضوم نيعبرأو ةسمخو ةئم ىلإ مزاللا فقولا ءاملعلا لصوأ دقو

 .دودرم وه ام اهنمو لوبقم وه ام اهنم

 :نآرقلا ئراقل ةرورض ينآرقلا فقولل ةيوحنلا طباوضلا ةفرعم - ١

 نألو .يهتني نيأو هتءارق أدبي نيأ نم كردي يك ةيبرعلا مهف ىلإ جاتحي هنأل

 هقارشإو هخومشب زّيمتي هنكل «ةيبرعلا بيلاسأ نم بولسأ ميركلا باتكلا
 بولطملا امنإ .هوكاحي نأ رشبلل نكمي ال يريبعتلا ىوتسملاو «هنايب نسحو
 أدبي نيأ نم كلذك هئراق فرعيل «هيناعم ىلع اوفّرعتيو «هوربدتي نأ مهنم

 .فقي نيأو

 يف اھّتبّوب «ينآرقلا فقولاب ةقيثو ةلص اهل يتلا ةينآرقلا تاءارقلا ۔۳

 عجرملاو لصألا يه تاءارقلاو «ةيوحنلا باوبألا ىلع ثحبلا اذه

 فالتخاب فلتخت ةینآرقلا تافوقولا نأ امك «فحصملا مسر ىلع فوقولل

 . اھفالتخاب فلتخت يناعملا نأل «تاءارقلا

 نودب ءاھفورح ةموظنم بسحب بتكت نأ ةملك لك ىف لصألا- 5



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 .يسايقلا مسرلاب فرعي ام وهو «كلذ ريغ وأ «لادبإ وأ ءناصقن وأ ةدايز

 هذه نع تجرخ دقو .دعاوقلا هذه عم ةقفتم ةينآرقلا تاملكلا رثكأو

 ريغ وأ «لادبإلا وأ فذحلا وأ ةدايزلاب تمسرف «ظافلألا ضعب دعاوقلا

 دقو .اًدبأ هزواجت نكمي ال يذلا ينامثعلا مسرلا ملع هنمضت امم كلذ

 : يهو «دعاوق تس يف ءاملعلا اهرصح

 هيف امو .ءلصولاو لصفلاو «لدبلاو ءزمهلاو «ةدايزلاو «فذحلا

 .ناتءارق

 ءدحاو مسرب تبتك دق ينامثعلا مسرلا اهلمتحي يتلا تاءارقلا - ١

 :ةرقبلا] هلأ وعي ال «[4 :ةحتافلا] كلم :لثم ءاھتاءارق ددعت عم

 امأ .نيتءارقلا لمتحي مسرلا نأل ءاههبشي امو [۸۰ :ةرقبلا] مُون ء۹

 نيمسرب فحاصملا يف تبتك دقف ةدحاو ةروص ىلع مسرلا اهلمتحي ال يتلا

 يف اهيف لوقلا تلصف دقو ءاهب تئرق يتلا تاءارقلا لمتحت يك نيفلتخم

 .ثحبلا اذه

 نيب فقّولا تامالع يف فالخلا نطاومل ةيقيبطت ةسارد ٌُتْيَرْجَأ ۔٦

 تارييغتلا لالخ نم ءةّيوَتلا ةنيدملا فحصم نِم ةقحاللاو ةقباّسلا نيتَحسّسلا
 ءدهف كلملا عمجمل ةديدجلا ةعبطلا يف فقولا تامالع ىلع تأرط يتلا

 نيتعبطلا نيب فالتخالا نطاوم تبتر ءاعضوم نيتسو ةعبسو ةئم اهتدجوف
 امك .ةزجوم ةسارد تارييغتلا هذه تسردو « فحصملا بيترت بسح ىلع

 .ةديدجلا ةعبطلا نم تفذح دق (ال) ةمالع نأ تنيب

 كرابو ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انبيبحو انديس ىلع

IE 
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 ٦٦۹ عجارملاو رداصملا

 عجارملاو رداصملا

 :قيقحت «بلاط ىبأ نب ىكمل «تاءارقلا یناعم نع ةنابإلا ۔

 ةثلاثلا ةعبطلا «ةمركملا ةكم «ةيلصيفلا ةبتكم «يبلش حاتفلا دبع .د

 .ھ٥

 ةعبطلا «ندرألا ءرامع راد «يرودق مناغل ءنآرقلا مولع يف ثاحبأ ۔

 ۔م٢۲۰۰ ۔ ھ١٤٢٥ ىلوألا

 دیوجتلاو يآلاو مسرلاو تاءارقلا يف ةرشعلا نوتملاب ةرربلا فاحتإ ۔

 .م۱۹۳۵ ۔ھ١٣۱۳ ىدالوأو يبلحلا يبابلا ةعبطم «عابضلا يلع دمحمل

 راد «ةرهم سنأ قيقحت ءائبلا دمحم دمحأل رشبلا ءالضف فاحتإ ۔

 .م۲۰ ۰۹۱ ۔ ھ۷ ةتلاثلا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا

 ةعبط «يطويسلا نمحرلا دبع ظفاحلل ءنآرقلا مولع يف ناقتإلا ۔

 .ء۱۹۷۸ ۔ ھ۱۳۹۸ ةعبارلا يبلحلا

 رادو ةيكملا ةبتکملا «يرصحلا ليلخ دومحمل «نآرقلا ةءارق ماكحأ -

 .ما575 ه١ ٤١1۷ ةئلاثلا ةعبطلا «ةيمالسإلا رئاشبلا

 قيفوت روتكدلل ءناصقنلاو ةدايزلاب ةينامثعلا فحاصملا نيب فالتخالا -

 .م۲٢۲۰۰ ۔ ھ١٤٤٥ ىلوألا ةعبطلا «يرقبعلا دمحأ

 «يسلدنألا يوحنلا نايح ىبأل «برعلا ناسل نم برضلا فاشترا -



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۰

 ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتکم دمحم نامثع بجر .د : قیقحت

 ھ۸

 ورمع يبأ ظفاحلل «ةاورلاو ءارقلا ءامسأ ىلع ةهبنملا ةزوجرألا ۔

 .ينغملا راد «يرئازجلا ناقجم نب دمحم قيقحت «ينادلا ديعس نب نامثع

 .ء۱۹۹۹ ۔ ھ١٤٣٥ یلوألا ةعبطلا

 نب دمحم دوعسلا يبأل «ميركلا نآرقلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ ۔

 . خيرات نودب ‹«ةرهاقلا ‹ حيبص يلع دمحم ةعابط .يدامعلا دمحم

 قيلعت «يدحاولا دمحأ نب يلع نسحلا يبأل ءلوزنلا بابسأ ۔

 ‹قشمد «ريثك نبا راد ء«ه4011١/ ةثلاثلا ةعبطلا ءاغبلا ىفطصم .د جیرختو

 . توریب

 ربلا دبع نب هللا دبع نب فسويل «باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ۔

 .م۱۹۹۰ ۔ ھ۰ ةرهاقلا ءرصم ةضهن راد .يواجبلا يلع : قيقحت

 دمحم دمحم روتكدلل .ءارقلاو نييوغللا نيب ةيبرعلا تاوصألا ۔

 هتعابطب ينع «عابضلا دمحم يلعل «ةءارقلا لوصأ نايب يف ةءاضإلا ۔

 .رصم «ينفح دمحأ ديمحلا دبع

 «هيولاخ نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع يبأل «عبسلا تاءارقلا بارعإ -

 «ةرهاقلاب يجناخلا ةبتكم «نيميثعلا ناميلس نب نمحرلا دبع .د :قيقحت
 .م19197١  ه511١ ىلوألا ةعبطلا

 «ساحنلا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ رفعج يبأل «نآرقلا بارعإ ۔

 ةئلاثلا ةعبطلا ءتوریب «بتكلا ملاع .دهاز يزاغ ريهز .د :قيقحت

 .م۱۹۸۸ ۔ ھ۹



 نبا رادو ةماميلا «شيورد نيدلا ييحمل «هنايبو ميركلا نآرقلا بارعإ ۔

 .م۲۰۰۳ ۔ھ٤ ةعساتلا ةعبطلا ؛توریب  قشمد « ريثك

 ةسارد «يوازكنلا دمحم يبأل ءءادتبالاو فقولا ةفرعم یف ءادتقالا ۔

 ةلاسر « نسيحم ملاس دمحم .د :فارشإ . سايلإ دمحأ دومحم قيقحتو

 . ةيملع
 ا

 ديجملا دبع .د : قيقحت «شذابلا نبال ءعبسلا تاءارقلا ىف عانقإلا ۔

 .ھ١٤٤٥ ىلوألا ةعبطلا «قشمد ءركفلا راد ءشماطق

 :قيقحت «ىطفقلا فسوي نب ىلعل «ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ ۔

 .م466١ «ةرهاقلا «ةيرصملا بتكلا راد «ميهاربإ لضفلا وبأ

 ىيحم دمحم :قيقحت «يرابنآلا نبال «فالخلا لئاسم یف فاصنإلا ۔

 .م۱۹۹۸ ۔ ھ۹ ؛ توریب - ادیص «ةيرصعلا ةبتکملا «ديمحلا دبع نيدلا

 ‹«ةيريخلا ةعبطملا «يواضيبلل «ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ -

 .م1959 ۔ ھ۹

 «ماشه نب نيدلا لامجل كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ ۔

 -ه5١5١ «توريب «ةيرصعلا ةبتكملا ءدیمحلا دبع نيدلا ييحم : قيقحت

 .ما606

 نب دمحم ركب يبأل ق هللا باتك يف ءادتبالاو فقولا حاضيإ ۔

 «ةرهاقلا ,ثيدحلا راد عبط «ينوهرطلا ركب وبأ :قيقحت «يرابنألا مساقلا

 ۔م۲۰۰۷ ۔ ھ۸٥

 بيبح دمحمل «مامإلا فحصملا مسر عابتا بوجول مالعألا ظاقیإ ۔

 . ىطيقنشلا هللا
3 



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 9

 .ء۱۹۹۲ ۔ ھ١٤٢٥ ءرکفلا راد ةعبط «يسلدنألا

 ماسب : قیقحت «ىنسحلا ةبيجع نب دمحأ سابعلا ىبال «ديذملا رحبلا ۔

 .ء۱۹۹۹ ۔ ھ١٤٢٥ یلوالا ةعبطلا ءيواحلا راد ءدوراب دمحم

 «يشكرزلا هللا دبع نب دمحم نيدلا ردبل «نآرقلا مولع يف ناهربلا ۔

 .توريب ءاديص «ةيرصعلا ةبتكملا «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت

 . خيرات الب

 : قیقحت «يرابنألا نب تاكربلا ىبأل «نآرقلا بيرغ بارعإ ىف نايبلا ۔

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا عبط ءاقسلا ىفطصم ةعجارمو فط ديمحلا ديع هط

 .م۱۹۸۰ ۔ ھ١٤٤٠ .باتكلل

 ىضترملا نب دمحم نب دمحمل «سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات -

 ىلوألا ةعبطلا «توريب ءركفلا راد ءيريش يلع :قيقحت «يديبزلا

 ھ٤

 ةبتكم ‹ يضاقلا ينغلا دبع حاتفلا دبعل «فيرشلا فحصملا خيرات ۔

 .مما65 .ةرهاقلا « ىنيسحلا دهشملا

 ۱)۸ ۔ ھ٦٣ « تووريب لیجلا راد «راجتلا يرهز دمحم : ةحححص

 «ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم يبأل ءنآرقلا لكشم ليوأت ۔

 ھ۶۳۲۳ .ةرهاقلا ءثارتلا راد ءرقص دمحأ : قیقحت

 :قیقحت «يسيقلا بلاط يبأ نب يكمل ءعبسلا تاءارقلا يف ةرصيتلا ۔

 .ھ١٤٢۱ ىلوألا ةعبطلا «ةيفلسلا رادلا «يودنلا ثوغ دمحم .د



 ٦٤١ عجارملاو رداصملا

 «يربكعلا نيسحلا نب هللا دبع ءاقبلا ىبأل «نآرقلا بارعإ یف نایبتلا ۔

 ۔ ھ۸١٢۱ ىلوألا ةعبطلا ء«ركفلا راد «تاساردلاو ثوحبلا بتكم فارشإب

 ء۷

 دمحمل ؛يسنوتلا روشاع نبا ريسفتب فورعملا ریونتلاو ریرحتلا ۔

 ۔ ھ١٣۱۳ ىلوألا ةعبطلا :توریب «خيراتلا ةسسؤم ءروشاع نب رهاطلا

 ھ٢

 يدشر نميأ .د : قیقحت «نوبلغ نبال «نامثلا تاءارقلا یف ةركذتلا ۔

 ىلوألا ةعبطلا «ةدجب ميركلا نآرقلا ظيفحتل ةيريخلا ةعامجلا «ديوس

 اه

 هللا دبع نب دلاخل ءوحنلا يف حيضوتلا حرش ىلع حيرصتلا ۔

 ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «دوسلا نويع لساب دمحم دادعإ «يرهزألا

 .م٢٦۲۰۰ ۔ ھ١٤٢٥ ةيناثلا

 ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا يبأ ظفاحلل «ميظعلا نآرقلا ریسفت -

 ىلوألا ةعبطلا «ةبيط راد ءةمالسلا دمحم نب يماس :قیقحت «يقشمدلا

 .م۱۹۹۷ ۔ ھ۸

 «يدحاولا دمحم نب دمحأ نب یلع نسحلا یبأل «طيسبلا ريسفتلا ۔

 ةعبطلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج عبط «نيثحابلا نم ةعومجم : قیقحت

 .ه١١٤٠١ ىلوألا

 بتكلا راد «يزارلا نيدلا رخفل «بيغلا حيتافم وأ ريبكلا ريسفتلا -

 .م۱۹۹۰ ۔ ھ١٤٢۱ ىلوألا ةعبطلا «توریب «ةيملعلا

 «يسيقلا بلاط ىبأ نب ىكمل «نآرقلا بيرغ نم لكشملا ريسفت -



 ۔ھ١٤٤۱٥ ؛ضایرلا ءفراعملا ةبتكم ؛باوبلا نیسح ىلع .د : قیقحت

۵۲۵ 

 :رصاعملا رکفلا راد ‹ىليحزلا ةبهو روتكدلل ںینملا ریسفتلا ۔
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 .ء۱۹۹۱ ۔ ھ١٤٢۱ ىلوألا ةعبطلا ءقشمد ءركفلا راد «توریب

 ۔ ھ۸٤٢٥ توريب «ىبرعلا باتكلا راد ءیفسنلل ؛یفسنلا ريسفت ۔

 .م ۸

 «نقلملا نباب فورعملا نسحلا يبأ نب رمعمل «نآرقلا بيرغ ريسفت -

 .ھ۸٤٢٥ یلوألا ةعبطلا «بتكلا ملاع ءهط ريمس : قيقحت

 ةسارد «ىطبهلا ةعمج ىبأ نب دمحمل ؛یطبھلل نآرقلا فقو دييقت ۔

 .ه١١١٤١ ىلوألا ةعبطلا ءكاكو نسحلا .د : قيقحتو

 دمحم قيقحت «يربطلا رشعم ىبأل «نامثلا تاءارقلا ىف صیخلتلا ۔

 ىلوألا ةعبطلا «ةدجب نآرقلا ظيفحتل ةيريخلا ةعامجلا «ىسوم ليقع نسح

 اه ۲

 يرودق مناغ : قيقحت «يرزجلا نبال دیوجتلا ملع يف ديهمتلا ۔

 .ه۸١٤١ ةعبارلا ةعبطلا «توريب «ةلاسرلا ةسسّوم ءدمح

 يناذمهلا دمحأ نب نسحلا ءالعلا يبأل ءدیوجتلا ةفرعم يف دیھمتلا ۔

  ه١57١ ةیئاثلا ةعبطلا ءرامع راد ءدمح يرودق مناغ : قیقحت «راطعلا

 م

 يرونلا دمحم نب يلع نسحلا یيبأل «نيلهاجلا داشرإو نيلفاغلا هيبنت ۔

 .م۲۰۰ ۔ ھ٢٦ «ةباحصلا راد ‹ ىسقافصلا



 ةرئاد سلجم ةعبطم «ينالقسعلا رجح نب دمحأل «بيذهتلا بيذهت -

 . خيرات الب «ىلوألا ةعبطلا ءدنھلاب ةيماظنلا فراعملا

 ءءاملعلا نم ةعومجم :قيقحت «يرهزألا روصنم يبأل ؛ةغللا بيذهت -

 .رشنلاو ءابنألاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا

 «ينادلا ديعس نب نامثع ورمع يبأل «عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا -

 ۔ ھ١٤٢٥ ةيناثلا ةعبطلا «ةيملعلا بتکلا راد «لزتري وتوأ : هحيحصتب ينع

 م۵

 رصان نب نمحرلا دبعل «نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت ۔
 .م٢۲۰۰ ۔ ھ١٤٢٥ ىلوألا ةعبطلا ءةلاسرلا ةسسؤم «يدعسلا

 ريرج نب دمحم رفعج يبأل «نآرقلا يآ ليوأت نع نایبلا عماج ۔

 .ةلاسرلا ةسسؤم «ركاش دمحم دمحأ : قيقحت «يربطلا

 ‹يبطرقلا دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأل «نآرقلا ماكحأل عماجلا ۔

 ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم «يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع روتكدلا : قیقحت

 .م٢۲۰۰ ۔ ھ١٤٢۱ ىلوألا

 ؛يواخسلا نسحلا يبأ نيدلا ملعل «ءارقإلا لامكو ءارقلا لامج ۔

 ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةغالبلا راد «يديبزلا ميركلا دبع .د :قيقحت

 ۔ ء۱۹۹۳ ۔ ھ٣

 بيبل روتكدلل ؛لترملا فحصملا وأ نآرقلل لوألا يتوصلا عمجلا -

 . ةيناثلا ةعبطلا ءرصم «فراعملا راد ءدیعسلا

 «يدارملا مساق نب نسحلا يبأل «يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا ۔

 ةیملعلا بتكلا راد ءلضاف ميدن دمحمو ةوابق نيدلا رخف .د :قيقحت

 .م1997 ۔ ھ١٤٢۱ ىلوألا ةعبطلا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 «سابعلا فيان ةعجارم «يسلدنألا مزح نبال «ةيوبنلا ةريسلا عماوج -

 .ء۱۹۸۲۱ ۔ ھ١٤٥٤ ةيناثلا ةعبطلا «توريب ۔ قشمد ءریثک نبا راد

 .ھ۱۳۹۷ ةيناثلا ةعبطلا «توريب «قورشلا راد :مرکم

 ۔ھ١٤١٢۱ ةسماخلا ةعبطلا ءةلاسرلا ةسسؤم «ىناغفألا دیعس : قیقحت

 م١۰

 رافغلا دبع نب نسحلا يلع يبأل «عبسلا تاءارقلا للع يف ةجحلا ۔

 «ضوعم دمحأ یلعو «دوجوملا دبع دمحأ لداع :قيقحت «ىسرافلا

 ىلوألا ةعبطلا ءةيملعلا بتكلا راد «يوارصعملا ىسيع دمحأ روتكدلاو

 .م۲۰۰۷ ۔ھ۸

 باتکلا راد «راجنلا يلع دمحم : قیقحت «ينج نبال «صئاصخلا ۔

 . خيرات الب «توريب ؛يبرعلا

 :قیقحت «يطويسلا نيدلا لالجل «روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا ۔
 ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلل رجه زكرم «ىكرتلا نسحملا دبع هلل دبع .د

 .م۲۰۰۳ ه4 ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلا «ةيمالسإلاو

 «ينغريملا ةمالعلا حرشب «عفان مامإلا أرقم لصأ يف عماوللا رردلا ۔

 قوسب ةيسنوتلا ةعبطملا «يرب نباب فورعملا يطابرلا يلع نسحلا يبأ مظن
 م۱۹۳۰ ۔ ھ١٣۱۳ سنوتب طالبلا

 راد طارخلا دمحأ .د :قيقحت «ىبلحلا نيمسلل «نوصملا ردلا ۔

 ھ۷ ىلوألا ةعبطلا ءقشمد «ملقلا

 نب ميهاربإل ءطبضلاو مسرلا ينف يف نآمظلا دروم حرش ناريحلا لیلد ۔



 ۷ عجارملاو رداصملا

 راد «تاريمع ايركز هئيداحأو ہتایآ جرخو هطبض « يسنوتلا ينغراملا دمحأ

 .م1940 ۔ ھ١٤٢۱ ىلوألا ةعبطلا «نانبل  توريب «ةيملعلا بتكلا

 ه5 ةيناثلا ةعبطلا .ةرهاقلا «مالسلا راد « ليعامسإ دمحم نابعش .د

 ھ٦۷

 راد «يبلش ليعامسإ حاتفلا دبع روتكدلل ءاهعفدو اهعفاود «ميركلا

 .ها7٠85١ ةيناثلا ةعبطلا ءةدج ءقورشلا

 . ةرهاقلا «يوامرفلا نيسح ىحلا دبع .د ‹ هطقنو فحصملا مسر -

 راد دمحلا يرودف مناغ .د «ةيخيرات ةيوغل ةسارد فحصملا مسر -

 .م4١٠5 -ه5475١ «ىلوألا ةعبطلا ءنردألا ءرامع

 : قيقحت «ينكجلا بقاعلا دمحمل «ىمعلا فشك ىلع ىمّللا فشر ۔

 ةعبطلا «تيوكلا ‹ةيلودلا فااليإ راد «يالوم دمحم يديس نب لمحم .د

 .م٢۲۰۰ ۔ھ۷١٤٢٥ ىلوألا

 نيدلا باهشل «يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور -

 ةعبطلا «توريب «ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛یسولألا دومحم ديسلا

 .م19494 ۔ ھ١٤٤٥ یلوألا

 «يزوجلا نب نيدلا لامج جرفلا يبأل ءريسفتلا ملع يف ريسملا داز -

 .م1944١ ۔ ھ٤۱٤۱ ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 ءايحإ راد ‹ةيزوجلا ميق نبال «دابعلا ريخ يده ىف داعملا داز

 .م٢۲۰۰ اه١547١ ىلوألا ةعبطلا ءتوریب «يبرعلا ثارتلا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸۸

 :قيقحت «يدادغبلا دهاجم نب ركب ىبأل «تاءارقلا ىف ةعبسلا ۔

 . خيرات الب «ةيناثلا ةعبطلا «ةرهاقلا ‹فراعملا راد فیض يقوش .د

 نب مساقلا يبأل «يهتنملا ئرقملا راكذتو «ئدتبملا يراقلا جارس ۔

 «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم :عابضلا دمحم يلع هعجار .حصاقلا

 .م۱۹۵۰ ۔ ھ۳٣ ةثلاثلا ةعبطلا رصم

 .ء۱۹۹۹ ۔ ھ١٤٢٥ ىلوألا ةعبطلا ءةرھاقلا «ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا

 ىلوألا ةعبطلا «ضايرلا ءعیزوتلاو رشنلل مالسلا راد «هجام نبا ننس ۔

 .ھه ۹

 یلوألا ةعبطلا «ضايرلا «عيزوتلاو رشنلل مالسلا راد ءدواد يبأ ننس ۔

 اه

 «ناكيبعلا ةبتکم «حادحدلا سراف يبأل «كلام نبا ةيفلأ حرش -

 .م٢٠۲۰۰ ۔ ھ١٤٢٥ ىلوألا ةعبطلا «ضايرلا

 « توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يضرلا حرشب «بجاحلا نبا ةيفاش

 .م1987 ۔ه ۱٤۰۲ ةئلاثلا ةعبطلا

 ديسلا نمحرلا دبع روتكدلا :قيقحت «كلام نبال «ليهستلا حرش ۔

 ۔ ھ١٤٢٥ ىلوألا ةعبطلا «ةزيجلا ءرجه «نوتخملا يودب دمحم روتكدلاو

۰ 

 نب دمحم نب دمحم نب دمحأل ؛رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ةبيط حرش ۔

 دمحم ىلع : قیقحت مظانلا نباب فورعملا «يرزجلا نب يلع نب دمحم

 ۔ ھ۹٣۱۳ ىلوألا ةعبطلا ءرصم «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم «عابضلا

 ٠۰



 ٠ 164 : عجارملاو رداصملا

 دمحأ معنملا دبع :قيقحت ؛كلام نبال «ةيفاشلا ةيفاكلا حرش -

 .ما15 ىلوألا ةعبطلا ؛توریب ۔ قشمد «ثارتلل نومأملا راد « يديره

 ساحنلا نبال ‹تاقلعملاب ةموسوملا تاروهشملا دئاصقلا حرش -

 «ةيملعلا بتكلا راد ‹يوحنلا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ رفعج يبأ

 .م1986 ۔ ھ١٤٠ ىلوألا ةعبطلا «توريب

 :قيقحت «يودهملا رامع نب دمحأ سابعلا يبأل «ةيادهلا حرش ۔

 ۔ھ٦ ىلوألا ةعبطلا ‹ضايرلا «دشرلا ةبتکم ںردیح دیعس مزاح .د

 ۸۵٥

 یبتتملا ةبتكمو «توريب «بتكلا ملاع « شيعي نبال «لصفملا حرش -

 . خيرات الب «ةرهاقلاب

 : قیلعت «يراصنألا ايركزل ءديوجتلا ملع يف ةيرزجلا ةمدقملا حرش -

 ۸,7۲ ۔ ھ١١٢٣ ءةعبارلا ةعبطلا ءقشمد غابص ثایغ دمحم

 دمحأ :قيقحت «نيرهوجلل ء(ةیبرعلا حاحصو ةغللا جات) حاحصلا ۔

 .ه504١ ةثلاثلا ةعبطلا «توريب «نييالملل ملعلا راد ءراطع روفغلا دبع

 ءملقلا راد ءاغبلا ىفطصم روتكدلا :قيقحت «يراخبلا حيحص ۔

 ۸۱ ؛قشمد

 ءاحيش نومأم ليلخ :قيقحت «يوونلا مامإلا حرشب «ملسم حیحص ۔

 . م۱۹40 ه6 «ةيناثلا ةعبطلا «ةفرعملا راد

 راد ءاطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت ءدعس نبال ؛یربکلا تاقبطلا ۔

 .ه4١5١ «ةيناثلا ةعبطلا ء٠ توریب «ةيملعلا بتكلا

 هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأل ؛زارخلا طبض حرش يف زارطلا ۔



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠۰

 دھف كلملا عمجم «لاشرش دمحأ نب دمحأ .د : قیقحتو ةسارد « ىستلا

 .م٢٠٠۲ ۔ ھ١٤٢٥ ءیلوألا ةعبطلا «فيرشلا فحصملا ةعابطل

 راد «يسلدنألا هبر دبع نب دمحم نب دمحأ رمع يبأل «ديرفلا دقعلا

 .ء۱۹۸۳۴ ۔ ھ٣ ؛:توریب ءیبرعلا باتكلا

 .هتءارقو ئراقلا ىلع اهرثأو فحاصملا يف ىلوأ لصولا ةمالع ۔

 .ةمركملا ةكم «ىرقلا مأ ةعماج «لاشرش دمحم نب دمحأ روتكدلل

 «ضايرلا «دشرلا ةبتكم ‹يديبعلا دمحم نب ہللا دبع نب دمحم روتكدلا

 .م۲۰۰۰ ۔ ھ۷ «ةيناثلا ةعبطلا

 ىلوألا ةعبطلا «ىمالسإلا برغلا راد «نيبلش دنه : قیقحت «ىشكارملا

 يدهم .د ‹يديهارفلا دمحأ نب ليلخلل بوسنملا «نيعلا ۔

 «توريب «يملعألا ةسسؤم تاروشنم «يئارماسلا ميهاربإ .دو «يموزخملا

 .ه٠5١/ ىلوألا ةعبطلا

 «ج :هرشنب ينع «يرزجلا نبال ءءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ ۔

 .ه١ 5٠5 ةثلاثلا ةعبطلا ءتوریب  ةيملعلا بتكلا راد ءرسارتسجاری

 دمحم نب نسحلا نيدلا ماظنل ,ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ۔

 «ةيملعلا بتكلا راد «تاريمع ايركز : هثيداحأ جرخو هطبض «يروباسينلا

 .مم1591- ھ٦ ىلوألا ةعبطلا « توريب

 : قيقحت ءيسقافصلا يرونلا يلعل ءعبسلا تاءارقلا يف عفنلا ثيغ -



 ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛عیمسلا دبع دومحم دمحأ

 .م۲۰۰ اها 065

 رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف ۔

 «ةيفلسلا ةبتكملا ءزاب نب زيزعلا دبع :هحيحصت ىلع فرشأ ؛ینالقسعلا

 .ھ۱۳۸۰ «ةرهاقلا

 «لمجلاب ريهشلا ىليجعلا رمع نب ناميلسل «ةيهلإلا تاحوتفلا ۔

 ھ١٤٢٥ ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش ميهاربإ :هطبض

0 

 ةعبطلا ل ةفاقثلا راد اومن نيسح دمحم روٹکدلا قيقحت «ينادمهلا

 : قیلعتو قیقحت «يورهلا مالس نب مساقلا ديبع يبأل ءنآرقلا لئاضف ۔

 قشمد «ريثك نبا راد «نيدلا ىقت ءافوو «ةبارخ نسحمو ةيطعلا ناورم

 .م۱۹۹۹ ۔ ھ٠ «ةيناثلا ةعبطلا

 «ةفرعملا راد «قارولا بوقعي يبأ نب دمحم ميدنلا نبال «تسرهفلا ۔

 . خيرات الب ءتوریب

 :قيقحتو ةسارد «ىنينامثلا تباث نب رمعل «دعاوقلاو دئاوفلا -

 .ىلوألا ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم .ةلحكلا دومحم باهولا دبع .د

 .م۲۰۰۴ ۔ ھ٤

 ةيعرشلا ةعبطلا «ةرهاقلا ءقورشلا راد ءبطق ديس ءنآرقلا لالظ ىف

 .م۱۹۹۰ اه١٠5١ «ةرشع ةسداسلا

 ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ رفعج يبأل «فانتئالاو عطقلا ۔



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا 8#

 «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ‹يديزملا ديرف دمحأ : قیقحت «١ ساحنلا

 .۔م٢۲۰۰ ۔ ھ١٤٢٥ «ىلوألا ةعبطلا

 يومحلا اضرلا ىبأ نہا «تاءارقلا لوصأ یف تاراشإلاو دعاوقلا ۔

 « قشمد «راكب نسحلا دمحم ميركلا دبع .د :قیقحت ءرمع نب دمحأ

 ۸ھ:

 : قیقحت ربنق نب نامثع نب ورمع رشب يبأ هيوبيسل «باتكلا ۔

 .ىلوألا ةعبطلا ءريشبلا رادو ةلاسرلا ةسسؤم «ءاكبلا مظاك دمحم .د .أ

 .م٢۲۰۰ ۔ ھ٥

 . خیرات الب «ىلوألا ةعبطلا «يبرعلا باتكلا راد «يفرعلا ديعس دمحم

 نب دمحأ ركب يبأل ءراصمألا تاءارق يناعم يف راتخملا باتكلا ۔

 دمحم نب ديمح نب زيزعلا دبع .د : ةساردو قيقحت ؛سیردإ نب هللا ديبع

 .م١٠5ا ۔ ھ۸٤٢۱ ءیلوألا ةعبطلا ءدشرلا ةبتكم ءينهجلا

 هلوأ نم «لاّرغلا دمحأ نب يلع نسحلا يبأل ءادتبالاو فقولا باتك ۔

 «نامثعلا دمحم ميركلا دبع : قيقحتو ةسارد «فهكلا ةروس ةياهن ىلإ

 .ه ۹ «نسيحم ملاس دمحم دمحم .د فارشإب اروتکد ةلاسر

 يبأل «ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا ۔

 ؛٤توریب «ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يرشخمزلا رمع نب دومحم مساقلا

 .ء۱۹۹۷ ۔ ھ۱۷٤۱ ءیلوألا ةعبطلا

 عماجل نآرقلا بارعإ یف تااضعملا حاضيإو تالکشملا فشك _

 ةغللا عمجم تاعوبطم «يلادلا دمحأ دمحم .د :قيقحت «يلوقابلا مولعلا

 .ه١٠١١٤٠١ ءیلوألا ةعبطلا ءقشمدب ةيبرعلا



 نب يكمل ءاهججحو اهللعو عبسلا تاءارقلا هوجو نع فشکلا

 .ه١١٤٠١ «ةيناثلا ةعبطلا «توريب

 ىنيعرلا دمحم نب دمحمل «ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيردلا بكاوكلا ۔

 «ىلوألا ةعبطلا ؛توریب «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم «باطحلاب ریھشلا

 .م۱۹۹۸ ۔ ھ۹

 : هب ینتعا ؛یطویسلا نیدلا لالجل «لوقنلا بابسأ ىف لوقنلا بابل -

 ۔ ھ۸٤٢٥ ءیلوألا ةعبطلا «توريب «ةفرعملا راد «ىبلح ةمعط ديجملا دبع

۷ . 

 «ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءروظنم نبا ةمالعلل «برعلا ناسل -

 .م۱۹۹۷ ۔ ھ۸ «ةيناثلا ةعبطلا « توري

 سابعلا ىبأ نيدلا باهشل «تاءارقلا نونفل تاراشإلا فئاطل ۔

 روتكدلاو «نامثع ديسلا رماع :قيقحت «ينالطسقلا ركب يبأ نب دمحأ

 «ةرهاقلا «ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا «نيهاش روبصلا دبع

 .ھ ۲

 دمحم دمحأل «نآمظلا دروم حرش نآرقلا مسر يف نايبلا فئاطل ۔

 .ھ۱۳۷۹ «ةيناثلا ةعبطلا «حيبص يلع دمحم ةعبطم ءراحتیز وبأ

 دماح : قیقحت «ينج نب نامثع حتفلا يبأ : ةعنص «ةيبرعلا يف عمللا -

 .ما6 «ةيناثلا ةعبطلا ءتوریب «بتكلا ملاع «نمؤملا

 ضوع ميهاربإ ميركلا دبع :روتكدلل «فحصملا مسر يف فحتملا ۔

 م ۔ ھ۷ ءىلوألا ةعبطلا ءاطنط «ةباحصلا راد ءحلاص

 هيجوتلا) ثحب ۱٥ ددعلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ةلجم ۔



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٥٤

 هيجوتلا) ثحب ء٥٥ ددعلاو ء(میرکلا نآرقلا يف مزاللا فقولل يوحنلا

 نب حلاص :روتكدلل امهالك ء(میرکلا نآرقلا يف قناعتلا فقول يوحنلا

 .ه5471١ ضايرلا ؛يلاعلا ميلعتلا ةرازو ؛جارفلا ميهاربإ

 زكرم ءرايطلا ناميلس نب دعاسم .د «نآرقلا مولع يف ررحملا ۔

 .م۲۰۰۸ ۔ ھ١٤٢۱ «ةيناثلا ةعبطلا «ةدج ءةینآرقلا تامولعملاو تاساردلا

 نب قحلا دبع دمحم ىبأل ءزیزعلا باتكلا ریسفت یف زيجولا ررحملا

 راد دمحم يفاشلا دبع مالسلا دبع :قيقحت «يسلدنألا ةيطع نب بلاغ

 .ء۱۹۹۳ ۔ ھ١٤٢۱ «ىلوألا ةعبطلا «توريب ءةیملعلا بتكلا

 : قیفحتو ةسارد :حاجن نب ناميلس دواد ىبأل «نييبتلا رصتخم ۔

 كلملا عمجم ةعابط ‹ ققحملا ةمدقم «لاشرش رمحم نب دمحأ نب دمحأ .د

 .ها١157 «ةرونملا ةنيدملا فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف

 «يتامسلا ناحطلا نبال «ئراقملا ملاعم قيقحت ىلإ ئراقلا دشرم ۔

 . ۷ «ةقراشلا «ةباحصلا ةبتكم « نماضلا متاح .د : قيقحت

 نب نمحرلا دبعل «زيزعلا باتكلاب قلعتت مولع ىلإ زيجولا دشرملا ۔
 «رداص راد جالوق ىتلآ رايط : قيفحت « ىسدقملا ةماش ىبأ ليعامسإ

 . م1۹۷0 ۔ ھ٥ «توريب

 دمحم يبأل «مهريغو ةعبسلا ءارقلا بهاذم ىلع فوقولا يف دشرملا -

 «ىرقلا مأ ةعماج «(هاروتكد اتلاسر) يروزألا دومح نب دمحمو .يلدبعلا

 اها ۳

 «مكاحلاب فورعملا هللا دبع نب دمحمل «نيحيحصلا ىلع كردتسملا ۔

 .ها١51١ ءدابآ رديح «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد



 00 عجارملاو رداصملا

 تاساردلل ثوحبلا راد نددلا نيمأ رامع . د :قيقحت 5 یدادغبلا

 .م٢٠٠۲۰ ۔ ھ١٤٢۱ «ىلوألا ةعبطلا «يبد «ةيمالسإلا

 دمحأ حرش «لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع يبأ مامإلل دنسملا ۔

 ۔ھ۱۳۹۸ .توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ركاش

 :قيقحت «ىسيقلا بلاط ىبأ نب ىكمل «نآرقلا بارعإ لكشم ۔

 .ه6٠5١© ةيناثلا ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم «نماضلا متاح .د

 «يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس نب هللا دبع ركب يبأل «فحاصملا ۔

 ۔ ھ۷٤٢٥ ىلوألا ةعبطلا «سارغ ةسسؤم «يلالهلا ديع نب ميلس : قيقحت

 م7

 نب دمحأ سابعلا يبأل «ريبكلا حرشلا بيرغ يف رینملا حابصملا -

 حاتفلا دبعو «عابضلا دمحم يلع :فارشإب «فيرشلا رهزألا فحصم ۔

 «ةيناثلا ةعبطلا « ىنويسب ميلحلا دبعو راجنلا ىلع دمحمو «ىضاقلا

 .ھ۱۳۳۷ ءرصم

 لیلخ دومحمل یادتبالاو فقولا ةفرعم ىلإ ءادتهالا ملاعم -

 ةلاسرلا ةسسؤم «ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا رادصإ «يرصحلا

 .م۱۹۱۷ ۔ ھ۷

 ںمنلا دمحم : قیقحت ‹«يوخغبلا دوعسم نب نيسحلل «ليزنتلا ملاعم -

 .ه ۷ .ةعبارلا ةعبطلا « ةبيط راد ءملسم نامیلسو ( ةعمج نامثعو

 «بتكلا ملاع «ءارفلا دايز نب ىيحي ايركز يبأل ءنآرقلا يناعم ۔

 . م۱۹۸۳ ۔ ھ۳٣ «ةثلاثلا ةعبطلا «توريب



 رادو «ريشبلا راد ءسراف زیاف .د : قیقحت «شفخألل نآرقلا يناعم -

 .ه١١٤٠ «ةيناثلا ةعبطلا ءلمأآلا

 «جاجزلا يرسلا نب ميهاربإ قاحسإ يبأل «هبارعإو نآرقلا يناعم -

 «ىلوألا ةعبطلا «بتكلا ملاع «يبلش هدبع ليلجلا دبع .د :قيقحت

 .م۱۹۸۸ ۔ ھ۸

 قيقحت «ىطويسلا نيدلا لالجل «نآرقلا زاجعإ یف نارقألا كرتعم ۔

 . خيرات الب « يبرعلا ركفلا راد ‹يواجبلا يلع دمحم

 راد «سابع ناسحإ :قيقحت «يومحلا توقايل «ءابدألا مجعم -

 7۳ «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «يمالسإلا برغلا

 ةعماج عباطم رافصلا نوهرم ماستبا .د «ةينآرقلا تاساردلا مجعم ۔

 . لصوملا

 يلعلا دبع روتكدلل «ةينآرقلا تاءارقلا ملع تاحلطصم مجعم ۔

 «ىلوألا ةعبطلا .م۲۰۰۷ ۔ ھ۸٤٢٥ ء«ةرهاقلا ءمالسلا راد «لوؤسملا

 ھ٤۰

 ميهاربإ .د .آ «تاءارقلاو ديوجتلا يملع يف تاحلطصملا مجعم ۔

 راد «يقابلا دبع داؤف دمحمل ءنآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا ۔

 .م٦۱۹۹ ۔ ھ١٤٢۱ ءیلوألا ةعبطلا «ةرهاقلا «ثيدحلا

 دماحو «تايزلا نسح دمحأو ؛یفطصم ميهاربول طیسولا مجعملا -

 ۔ ھ٣ «لوبناتسإ ةوعدلا راد «راجنلا ىلع دمحمو «رداقلا دبع

 م۹



 ٦٦۷ عجارملاو رداصملا

 اه «نانبل ةبتكم ءیلوخلا ىلعل ‹يرظنلا ةغللا ملع مجعم ۔

 م۲

 ضوع دمحم :قیقحت «سراف نب دمحأ نيسحلا ىبأل .ةغللا سيياقم ۔

 ةعبطلا « توريب « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «نالصأ دمحم ةمطافو « بع رم

 .م۲۰۰۱ ۔ ھ7۲ ءىلوألا

 نب دمحم نيدلا سمشل ءراصعألاو تاقبطلا ىلع رابكلا ءارقلا ةفرعم ۔

 يدهم حلاصو ‹طوؤنرألا بيعشو ءداوع راشب :قيقحت «ىبهذلا دمحأ

 قيقحت «يراصنألا ماشه نبال «بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم ۔

 - ھ۱ ؛تیوکلا «ىبرعلا ثارتلا «بيطخلا فيطللا دبع .د : حرشو

 ھ٠٦

 . نسیحم دمحم دمحم .د «رشعلا تاءارقلا هيجوت ىف ینغملا ۔

 راد «يناولحلا ريخ دمحم .د ‹فرصلا ملع يف ديدجلا ينغملا ۔

 .هھه ۹ م1649 «ةسماخلا ةعبطلا «بلح  توريب ١ يبرعلا قرشلا

 . ةرهاقلا «ىبرعلا دغلا راد «يزارلا نيدلا رخفل «بيغلا حيتافم -

 ناوفص :قيقحت «يناهفصألا بغارلل «ميركلا نآرقلا ظافلأ تادرفم ۔

 «ةيناثلا ةعبطلا «توريب - قشمد «ةيماشلا رادلاو ملقلا راد «يدواد ناندع

 . م۹۹4۷ ۔ ھ۸

 «بتكلا ملاع ‹ةميضع قلاخلا دبع :قيقحت ءدريملل .بضتقملا ۔

 . خيرات الب «توريب

 فقو ؛يرفج رثرآ قرشتسملا :قيقحت «نآرقلا مولع يف ناتمدقم ۔



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸

 «يجناخلا ةبتكم .يواصلا ليعامسإ هللا دبع «ةيناثلا ةعبطلا حیحصت یلع

 . ھ۲ .ةرهاقلا

 «ىتوريبلا راد «ىنسحلا يرئازجلا نمحرلا دبع خيشلا بیترت «فحصملا

 .م۲۰۰۲ ۔ ھ١٤٢٥ «ىلوآلا ةعبطلا

 نب نامثع ورمع يبل ءراصمألا فحاصم موسرم ةفرعم يف عنقملا ۔

 ةعبطلا ءايروس «ركفلا راد «نامهد دمحأ دمحم :قيقحت «ىنادلا ديعس

 .ھ ٥ ةیئاثلا

 نب نامثع ورمع ىبأل كك هللا باتك یف ادتبالاو فقولا ىف یفتکملا ۔

 ةسسؤم « ىلشعرملا نمحرلا دبع فسوي .د :قيقحتو ةسارد «ىنادلا ديعس

 .ء۱۹۸۰  ه5٠5١ ىلوألا ةعبطلا ءةلاسرلا

 ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأل ءادتبالاو فقولا نايب يف ىدهلا رانم ۔

 «ةرهاقلا «ثيدحلا راد «ينوهرطلا ميحرلا دبع خیشلا :قيقحت «ينومشألا

 .م۲۰۰ ۔ ھ۹٥

 «يناقرزلا ميظعلا دبع دمحم خیشلل «نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم ۔

 . خيرات الب « توري «ةيملعلا بتكلا راد

 ةعبطم : «يراقلا ىلع المل ءةیرزجلا ةمدقمل | حرش ةيركفلا حنمل 7

 .ھ ۷ «ةريخآلا ةعبطلا «ىبلحلا یبابلا ىفطصم

 ءرشنلا ةبیط قيرط نم اههيجوتو ہرشعلا تاءارقلا يف بذهملا ۔
 ةعبطلا .ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم :نسیحم ملاس دمحم نب دمحم .د

 .ھ ۹4 «ةيناثلا

 ءءاملعلا نم ددعل «ثاحبأ ةعومجم «ةصصختملا ةينآرقلا ةعوسوملا -



 ٦٦4 عجارملاو رداصملا

 «ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا «يدمح دومحم .د .أ :فارشإب

 .م۲۰۰۷ ۔ ھ۸ قرھاقلا

 : قیقحت ؛یبطرقلا دمحم نب باهولا دبعل «ديوجتلا يف حضوملا ۔

 .ء۱۹۹۰ «تيوكلا «ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ءدمحلا يرودق مناغ .د

 عفان مامإلا أرقم لصأ يف ءعماوللا رردلا ىلع علاوطلا موجنلا -

 .سنوت ةعبطم «يسنوتلا ينغراملا دمحأ نب ميهاربإل

 ةكم ؛رفض دمحأ ليمج روتكدلل ء(دھاوشو دعاوق) ینآرقلا وحنلا -

 .ء۱۹۹۸ ۔ ھ۸ «ةيناثلا ةعبطلا ةمركملا

 «يرزجلا نب دمحم ريخلا ىبأ ظفاحلل ؛رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا ۔

 «تاريمع ايركز خيشلا هتايآ جرخو «عابضلا دمحم يلع خيشلا :هححص

 .م۲۰۰۰۹ ۔ ھ۷ «ةثلاثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 فورعملا يسلدنألا غبصألا يبأل ءءادتبالاو فقولا يف ءادألا ماظن ۔

 «ضايرلا «فراعملا ةبتکم «باوبلا نيسح يلع .د :قيقحت «ناحطلاب

 . م۱۹۸0 ۔ھ٦

 دمحم نب يلع نسحلا يبأل «يدرواملا ريسفت نويعلاو تکنلا۔

 ‹«ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم میحرلا دبع نب دوصقملا دبع قيلعت ‹يدرواملا

 . خيرات الب «توريب

 عبط ہرصن يكم دمحمل «ديوجتلا ملع يف ديفملا لوقلا ةياهن -

 . خيرات الب .ةرهاقلا فدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم

 .يودهملا نب دمحأ سابعلا يبأل .راصمألا فحاصم ءاجمه

 ؛يزوجلا نبا راد «نماضلا حلاص متاح روتكدلا ذاتسألا :قيقحت

 .ها٠57١ «ىلوألا ةعبطلا ءضایرلا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠۰

 «ىلوألا ةعبطلا «ةرونملا ةنيدملا «ةيمالسإلا رجفلا راد ءىفصرملا

 .مآ١١٠١ ۔ ھ١

 ؛توریب ؛ةیملعلا بتكلا زا راد «نيدلا مش دمحأ : قيقحت طوری

 .م۱۹۹۸ ۔ ھ۸ ءیلوألا ةعبطلا

 «ىضاقلا حاتفلا دبعل « عبسلا تاءارقلا ىف ةيبطاشلا حرش یف یفاولا ۔

 ۔م۱۹۹۰ ۔ ھ١٤٢٥ ءةثلاثلا ةعبطلا «ةرونملا ةنيدملاب يداوسلا ۔ ةبتكم عبط

 ةعبطلا «ةرهاقلا ءمالسلا راد «حلاص ضوع ميهاربإ ميركلا دبع .د .ُأ

 م ماا ءىلوألا

 ‹يربعجلا ميهاربإل یادتبالاو فقولا یف ءادتھالا فصو ۔

 اھب مدقت «دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب «ريتسجام ةلاسر (ھ۷۰۳۷۲ت)

 يثراحلا ضیعم نب فاون

 يالوم : قیقحت «يواخسلا نيدلا ملعل ةلیقعلا فشك ىلإ ةليسولا ۔

 .م۲۰۰۳ -ه15 8 «ةيناثلا ةعبطلا ء ضايرلا «دشرلا ةبتكم «ىسيردإلا دمحم

 .يبرحلا ميركلا دبع .د «ميركلا نآرقلا يف ةقئاعملا «بذاجتلا فقو ۔

 نیز دومحم روتكدلل «ةيلالد ةسارد ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا -

 .م۱۹۹۸۔ہھ۹ «ةرونملا ةنيدملا «ةيمالسإلا رجفلا راد «دمحم نيدباعلا

 «ةيغالبلا هرارسأو هعضاوم ميركلا نآرقلا يف مزاللا فقولا ۔

 ةعبطل : ۱ .ةرهاقلا رئاصبلا راد ‹ ليعامسإ ميحرلا دبع قداص ليعامسإل

 .م۲۰۰۸ ۔ ھ١٤٢۱ «ىلوألا



 ٦٦٦ عجارملاو رداصملا

 ىلوألا ةعبطلا «يبد «قوزرلا ليلخ دمحم :قيقحت ریرضلا يفوكلا

 م ۔ھ٣



> 
 ےک چ

 ر

 ئل یی نل یج ٠
 یں وزا نجد یل

COMہم۱۰۸۷۱۷۸۷ ۔۲ یت ٭۸ہ/ 3۳۴3۰۲۰  



 مع ےس

 ےہ

 یف ے9 رح
 یہ وز نود سل

Aw IMOSWArFraAt. COM 

 ةيفيرعت ٌةذبن

 فاقوألل ةماعلا ةرادالا

 هتناكمو هرود تبثأ دقو «ةيمالسإلا ةراضحلا ةريسم ىف ٌةقراف ةمالع ثقولا

 .هلاكشأ فلتخمب يعامتجالاو يفاقثلا لمعلاو ةحضلاو «ميلعتلا تالاجم يف

 ىلع ًةءدهاش فقت تايفشتسملاو دهاعملاو ءٌسرادملاو ءدجاسملا تلاز امو

 .ديجملا انخیرات ربع ؛فقولا ةيمهأو ةمظع

 ةماعلا ةرادإلا فدهت یناسنالا لصاوَّتلاو ءءاطعلا نم ٍقايَّسلا اذه ىفو

 ةرادإ ىلإ 7٠١5 ةنسل ١ مقر يريمألا ٍرارقلاب اهئاشنإ نع نلعأ يتلا فاقوألل
 امہ ؛ةيعرش طباوض قْفَو «ةيداصتقا سسأ ىلع اهرامثتساو «ةيفقولا لاومألا

 .نيفقاولا طورش قيقحتو ءاهءامن ُلفکی

 ةيحان نم ءاوس ؛يندملا عمتجملا تاسسؤم ٌّمهأ ىدحإ فاقوألا ٌدَعَتو

 .اهب ةطانملا تاصاصتخالا وأ مدقلاو ةأشنلا

 عيونتو «فقولا قاطن ٌعيسوت ٌمت ةرصاعملا ةيفقولا ةضهّنلا نم اًقالطناو
 ةايحلا يحاون فلتخم ىلع ةلمتشملا ةتسلا ةيفقولا فراصملا ءاشنإ لالخ هفراصم

 لهأل ًاعيجشت كلذو ءخلإ .. .ةيعامتجالاو ءةیحصلاو ءةيوبرتلاو ءةیفاقثلا
 اميظنتو «ةيومنتلا ةيريخلا عيراشملا ىلع مهلاومأ فقول مهل ًاداشرإو ءريخلا
 .يراضحلا يمالسإلا عمتجملا ءانب يف ةمهاسملا ؛قافنإلاو ءفْرَّصلا ِتاونقل

 : يهف ٌةتسلا فراصملا امأو

 .ةنسلاو نآرقلا ةمدخل ُیفقولا فرصملا - ١

 .دجاسملا ةياعرل ٌيفقولا فرصملا - ۲



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٤

 .ةلوفطلاو ةرسآلا ةیاعرل ٌيفقولا فرصملا * 

 .ىوقتلاو ٌربلل ٌئفقولا فرصملا - ٤

 .ةيحّصلا ةياعّرلل ٌئيفقولا فرصملا  ه

 .ةيفاقثلاو «ةيملعلا ةيمنتلل يفقولا فرصملا ۔٦

 لكشب ةيمالسإلا ةفاقثلاو ءيعْرَّشلا ملعلا رودب قيمعلا ناميإلا نم ًاقالطناو

 ءاشنإ ءاج ءاهروطتو «ةمألا مّدقت يف ماع لکشب ةيقيبطتلا مولعلاو ءٌصاخ
 يملعلاو يفاقثلا ءاطعلل اًينغ ًادفار نوكيل «ةيفاقثلاو ةيملعلا ةيمنتلل يفقولا فرصملا»

 : فرصملا اذه تازاجنإو لامعأ راطإ يف ٍلاثم زربأو .هتاصاصتخا ِقاطِن نمض

 .ةيملعلا تاروُلا نم ٍديدعلا ةماقإ بناج ىلإ «نيزيمتملل ةرمعلا ٌتالحر

 طيشنت يف اًيخيرات فقولا هب ّضَهَن يذلا ٌمهملا ِرْوَّدلا ىلإ ًةراشإلا ىسنن الو

 دماعملاو «تابتكملاو ؛سرادملا ةماقإب كلذو «ةيفاقثلاو «ةيملعلا ةكرحلا

 .ءاعمج ٌةيناسنإلا اهنم ثدافآ ًةراضح كلذب َمنصیل ءاهريغو

 :هفادهأ نم

 .ةيفاقثلاو ةيملعلا تايلاعفلاو ءةطشنألا مغّدو عيجشت ۔

 ومنو ءناسنإلا يقر يف هرود نايبو «ميلعتلاب مامتهالا ىلع ٌثحلا ۔

 .تاعمتجملا

 ءاقترالاو «قاطن عسوأ ىلع ةيمالسإلا ةفاقثلاو ؛يعرُشلا ملعلا رْشَن -

 .لاجملا اذه يف نيلماعلا ىوتسمب

 :هلئاسو نم

 «تاناجرهملاو ءراوحلا تاقلحو «تاودنلاو «تارمتؤملا ةماقإ معد -

 .ةيمسوملاو «ةمئادلا ةیفاقثلا زكارملاو ٠ضراعملاو

 .ةماعلا تابتكملا ءاشنإو معد -

 يف تاردقلاو «تاراهملا ةيمنتل ؛ةيليهأتلا ةيبيردتلا تاروّدلا ميظنت معد -

 .ةيفاقثلاو «ةيملعلا تالاجملا فلتخم

 هم هاد هاد
 ٭یج هي" هر



 هع

_ 
 يلج 2 ےک ںج
 یے وزال نيد سل

۲3٠ COMہم ہم ہم. ۳)۲ تے ہن جج  

 O --  و-ج 0 0 000700707 080 77 ةمدقم

 ل 2 2+ - 9 7 ءادهإلا

 ل 088 +۰ ریدقتو رکش

 Nese ءاجر

 ۱۳ eee نعأو رسی بر

 لا +60 7ص 7 دیھمتلا

 لا 0322ص ص ص7 نآرقلا لئاضف نم ۔١

 نا ٠ ءادتبالاو فقولا ملع ةيمهأ ۔۲

 35 ۶7 مولعلا نم ءادتبالاو فقولا يف لغتشملا هجاتحي ام ۔٣

 .r ءادتبالاو فقولا يف ةقباسلا تاساردلا - ٤

 ڈرا نسوسم4<4<ٌ<ٌ-<-ی-ٗ-<-ٗ<47ٌ 7. (عجارملا) ةثيدحلا بتکلا ۔ ٥

 لوألا لصفلا

 ہّنامالعو هّلاحلطصم ءادتبالاو فقولا

 .71۷/ىٰصپصپص ص776و 1101:0 ع ع ةمدقم

 O eens تاحرتقمو تافيرعت : لوألا ثحبملا

 ٢ OY +1000 فقولا عاونا

 هه هعضاوم نييعت يفو فقولا تاحلطصم يف ءاملعلا فالتخا : يناثلا ثحبملا



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٦

 090 يآلا سوؤر ىلع فقولا يف ءاملعلا بهاذم :ثلاثلا ثحبملا

 es فقولا تامالعو «فحاصملا ةعابط : عبارلا ثحبملا

 11101017 فحاصملا يف فقولا تامالع فالتخا

 00 فقولا تامالع نم هرييغت يغبني ام : سماخلا ثحبملا

 0 . +4 ۶ ی7 (ىلص) ىلوأ لصولا ةمالع ۔١

 8  ص 9َ یک ۸۷۹۹۹۶۰۳ فذحت الأ يغبني (ال) ةمالع ۔۲

 090 اهدعب نم ءادتبالاو (ال) دنع هيلع فقولا زوجي ام ۔١

 ۰-090 اهيلع زومر ال فحاصملا يف فقو عضاوم ۔٣۳

 عت ءازجألا سوؤر ىلع فقولاو «فسعتلا فقو : سداسلا ثحبملا

 ۰-11 ءادتبالاو فقولا يف فسعتلا ۔١

 ١ - ءازجألا سوؤر ىلع فقولاو فحاصملا بيزحت 00

 seers فورحلاب ةئزجتلا مكح

 يناثلا لصفلا

 يرايتخالا ءادتبالاو فقولا

 9 0001 01 0 ع ع 007 ءادتبالا ماسقأ :لوألا ثحبملا

 11111 ۶پس-911 11 1 22 ماتلا فقولا : يناثلا ثحبسلا

 ۸1 097-7 ماتلا فقولا نم ةیقیبطت لئالد

 ٦ة7ٌٹ ااہمممست ت7 یفاکلا فقولا :ثلاثلا ثحبملا

 ًاائسئففییییتیُٗس٠ يفاكلا فقولا نم ةيقيبطت جذامن

 ns نسحلا فقولا : عبارلا ثحبملا



 ٦٦٦۷ تاعوضوملا سرھف

 ,یچی 0 -+-ب-ب 11111 نسحلا فقولا نم ةیقیبطت جذامن

 ۱٦۹ ےن بب بب ب بم عونمملا فقولا :سماخلا ثحبملا

 e +9: 22+ ست٢ عونمملا فقولا نم لئالد

 ۱۴۳ ees ةنسلا فقو وأ «ليربج فقو :سداسلا ثحبملا

 ثلاثلا لصفلا

 هيلع قفتملا مزاللا فقولا

 ۱٢٢۷۷ ا ا ا ع عو ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ةمدقم

 ۱۴۹ ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع هيلع قفتملا مزاللا فقولا

 ٌعبارلا لصفلا

 هيف فلتخملا مزاللا فقولا

 ۱۵۳ ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا ع يي عي ع ع اي حي يي ةمدقم

 ٢۵۹۴ ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي يي ع ع يي ع يي فقولا عضاوم

 ٌسماخلا لصفلا

 بذاجتلا وأ ةقناعملا فقو

 TEN esen هفيرعت

 TEV ا ع ع +۸ ع ع هعضاوم

 سداسلا لصفلا

 نآرقلا يف فقولل ةيوحنلا طباوضلا

 ۲۸۵۹ ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ےھت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ةمدقم



 میرکلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ۸ ٠

 ١ - هيلإ فاضملا نود فاضملا ىلع فقولا زوجي ال ....

  - ۲فوصوملا نود ةفصلا ىلع فقولا متي ال 08907

  - ۴عوفرملا نود عفارلا ىلع فقولا زوجي الو 09

 ٤ ہربخ نود أدتبملا ىلع فقولا زوجي الو ۔ 00

 ه  اهمسا نود ةصقانلا (ناك) ىلع فقولا زوجي الو ....

 ٦۔ اهربخ نود ناك مسا ىلع فقولا زوجي الو 0890

 تب بوصنملا نود بصانلا ىلع فقولا زوجي الو ۔۷

 نت بصانلا نود بوصنملا ىلع فقولا زوجي الو ۔۸

 ٩ - ءانثتسالا نود «هنم ىنثتسملا ىلع فقولا متي الو ...

 هتلص نود لوصوملا ىلع فقولا زوجي الو ۔۰ 089

 ١ هنع مهفتسا ام نود ماهفتسالا ىلع فقولا زوجي ال .

 - نود ةمزاجلا ءامسألاو فورحلا ىلع فقولا زوجي ال

 ١ ةيببسلا ءاف لبق ام ىلع فقولا متي الو 0890۰

 ٤ء هباوج نود مسقلا ىلع فقولا متي ال 0

 ١ اهردصم نود ةيلعفلا ةلمجلا ىلع فقولا متي الو ..

 ٦ هنم لدبملا نود لدبلا ىلع فقولا متي الو .0

  - ۷زيمتلا نود زّيمملا ىلع فقولا زوجي ال 0

 اهربخ نود اھمساو (داک) ىلع فقولا متي ال ۔۸ ۰

 ٠ء اهربخ نود اهمساو (ٌنإ) ىلع فقولا متي ال .

 ١- اهيلوعفم نود اهتاوخأو (نظ) ىلع فقولا متي ال ...

 ١ هبئان نود لوهجملل ينبملا لعفلا ىلع فقولا متي ال

 هقلعتمو هلجأل لوعفملا نود لعفلا ىلع فقولا متي ال ۔٣

 .6 ها. اه هاو اه اهو

 يذلا لعفلا



 ٦٦۹ تاعوضوملا سرهف

 eens ۳٣٢ هفرظ نود لماعلا ردصملا ىلع فقولا متي ال - 4

 eens ۳٣٢٣ هعم لوعفملا لبق ام ىلع فقولا متی ال ۔٥

 ns ۳٢٢ لاحلا نود لاحلا بحاص ىلع فقولا متي ال 5

 Pees هرورجم نود رجلا فرح ىلع فقولا زوجي ال ۔۷

 PAN / )تب هلومعم نود لعافلا مسا ىلع فقولا متي ال ۔۸

 ۳٣۹ ےب هقلعتم نود ةغلابملا مسا ىلع فقولا متي ال ۔۹

 ۳٣٣ تین هقلعتم نود لوعفملا مسا ىلع فقولا متي ال ۔٠

 ۳٠١١ لوعفملاب هيبشلا وأ اهلعاف نود ةهبشملا ةفصلا ىلع فقولا متي ال ۔١

 NY eens ديكوتلا نود دكؤملا ىلع فقولا متي ال ۔٢

 ss ۳٣٣ فوطعملا نود درفملا فطعلا ىلع فقولا متي ال ۔٣

 .ess ۳٣٣ ملکتملا هديري ام نايب نود ىدانملا ىلع فقولا متي ال ۔٤

 es ۳٣٢ هلومعم نود لعفلا مسا ىلع فقولا متي ال ۔٥

 cece ۳١٢٣٢ هئازج نود طرشلا لعف ىلع فقولا متي ال ۔٦

 ۳۱۷ .. اهزييمت نود دوقعلا دادعأو «بكرملا ددعلا ىلع فقولا متي ال - ۷

 N ens اهانعم هيجوتو (الگ) ىلع فوقولا ۔۸

 PN 0 یلب ىلع فقولا ۔۹

 نضر ںی تب ییبت تب تن بم (كلذك) ىلع فقولا ۔٠

 ۸ ص ص0 ص 9ؿ 2 4ؿ 2+. 2227 (كلذ) ىلع فقولا _ 5

 TTT 0 (اذه) ىلع فقولا ۔ ۲

 eens ۳۳٣٣ (معن) ىلع فقولا ۔٣

 esen ۳٣٣ ةلصتملا ( ُمآ) ىلع فقولا ۔ ٤

 لورا ئ۰ ةعطقنملا (مأ) ىلع فقولا ۔٥



 ميركلا نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا ٠۷۰

 عباسلا لصفلا

 اھب ءادتبالاو تادرفملا یلع فقولا طباوض

 ees اهيلع فوقوملا ةملكلا عاونأ :لوألا ثحبملا

 00 ةدرفملا ةملكلا ىلع فقولا طباوض : يناٹلا ثحبملا

 11183۶ ةزمهلا ىلع فقولا طباوض :ثلاثلا ثحبملا

 eens يسامخلا يضاملا لعفلا ۔١

 00ص يسادسلا يضاملا لعفلا ۲

 ns يسامخ هيضام يذلا رمألا لعف ١

 0 يسادس هيضام يذلا رمألا لعف  ؟

 eens ىثالث هيضام يذلا رمألا لعف ۔٣

 نق لام نارام نارام راف م مارا ف هيف اماه ها ءاه ة ءافا م هاف ة فاه وهف اه واف ةاقاو تایبألا ینعم

 22ص 9ص7 (مسالا) : ظفلب ءادتبالا

 0 اهتابثإو ءاهقذحو دملا فورح ىلع فقولا : عبارلا ثحبملا

 0ص ص صصصس 7 فلألا ىلع فقولا ۔١

 ees ءايلا ىلع فقولا - ۳

 7 ثينأتلا ءاه ىلع فقولا : سماخلا ثحبملا



 تاعوضوملا سرھف

 نماثلا لصفلا

 ءادتبالاو فقولا ف تاءارقلا فالتخا رثأ

 وه اه نامه عاد ع٤ عاشه او و هاما. ده و ده و دو ده و هاو او اه ىو ےہ

 عساتلا لصفلا

 ءادتبالاو ففولاب هتلصو «فحصملا مسر

 [ہ 011111 فيرشلا فحصملا ةباتك خيرات : لوألا ثحبملا

- 

 00س 0 ٢ ةمدقم

 ١ - ةءارقلا صخي ام 00

 ٢۔ ةباتكلا صخي ام 09۰۲

 نه ثان ده د ودل ده و دعا. د. ده دوا. اه د. اه دو و هاو. 111 اه هاهو

nosو 6م و 1111111111111111  

 هلع و٤ ھ٤ دع م ع دعو م واروع معالم مايو م واهو مے میپ

 00 لكي يبنلا دهع يف ميركلا نآرقلا ةباتك :لوألا بلطملا

 0ی لَم ركب يبأ دهع يف نآرقلا ةباتك :يناثلا بلطملا

 ns يل نامثع دهع يف نآرقلا ةباتك :ثلاثلا بلطملا

 0۰ هعابتا بجي يفيقوت فحصملا مسر : عبارلا بلطملا

 تی ةينامثعلا فحاصملا مسر فالتخا بابسأ : سماخلا بلطملا

 009۰ هدئاوفو ينامثعلا مسرلا ةيمهأ : سداسلا بلطملا

 یت هيف تاءارقلا فالتخا رثأو فحصملا مسر دعاوق :يناثلا ثحبملا

 تم فذحلا : یلوألا ةدعاقلا

 020 ةدايزلا : ةیناثلا ةدعاقلا

 ees زمهلا :ةثلاثلا ةدعاقلا

 0 لدبلا :ةعبارلا ةدعاقلا

 لصولاو عطقلا :ةسماخلا ةدعاقلا

 هد 6 ا. د. .اف د. واو دو د. و واه او و ده دي هاون ه واو پ٦

 هم و اوافق ھم مم او ده ده فداه و مو و ¢

 مدي مے و در د. م و ده و ور و واو دو مد مو وے مم دام

 هد. د. دل دم د. جدو واه دو و ھم دم و مو مم مم ھم مو دفن

 ھم مم مم ےہ مو مے وم ہد مم ےہ مم اواو هاو وہ وہ

٦۷۱ 



 [ہ 1,1 ...0+*٭*٭. 7 ناتءارق هيف ام :ةسداسلا ةدعاقلا

 ns مسرلا يف تافالتخالا :ثلاثلا ثحبملا

 eens مسرلا ملع يف فلأ نم رهشأ : عبارلا ثحبملا

 رشاحلا لصفلا

 ةرونملا ةنيدملا فحصم يف فقولا تامالع

 ةيدقن ةيفيبطت ةسارد

 1113 نیتعبطلا نیب فالتخالا نطاوم

 111+۸, ا ع +- ٔ ع ع تاحرتقم

 1:1 ثحبلا جئاتن مهأ اهيفو ةمتاخلا

 es عجارملاو رداصملا

 11117 فاقوألل ةماعلا ةرادإلا ٌةيفيرعت ٌةذبن

 ۸0111111101111 ع - ٢ تاعوضوملا سرھف
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 ی یل کی کال سج
 و نل کل

۸/۷ ۷.7 
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